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Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 
22.06.2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 22/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/192 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av politiske 
vedtak. 

Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren utpeker vil orientere utvalget om status. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget oppfordres til å ta kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 



  
Oppfølging av kommunestyrets vedtak 48/19  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 23/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 216, TI - &58 
Arkivsaknr 20/205 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding til orientering. 
 
Vedlegg 
Orientering fra rådmannen - Oppfølging av vedtak i kommunestyret sak 48/19 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget bestilte undersøkelse av hvordan kommunen har fulgt opp kommune-
styresak 220/06. Rapport fra undersøkelsen ble behandlet av utvalget den 13.mai.2019 i sak 
30/19. Utvalget oversendte rapporten og forslag til vedtak til kommunestyret for endelig 
behandling. 

Kommunestyret behandlet undersøkelsen den 27.mai 2019 se sak 48/19 og fattet følgende 
vedtak: 

Hitra kommunestyre fattet følgende vedtak i møtet den 23.05.2019, sak 48/19:  
1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06 til 

orientering.  
2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister (f.eks. når 

byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst).  
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over 

en lengre tidsperiode plasseres tydelig.  
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes og følges 

opp.  
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019. 

 
Kontrollutvalget behandlet i sak 2/20 i kontrollutvalgets møte den 17.2.2020 oppfølging av 
kommunestyrets vedtak i sak 48/19. 

Kontrollutvalget tok daværende rådmann sin redegjørelse til orientering, men ba daværende 
rådmannen oversende en skriftlig tibakemelding i tråd med kommunestyrets vedtak. 

Daværende rådmanns skriftlige tilbakemelding ligger vedlagt. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om rådmannens redegjørelse kan tas til 
orientering eller om det er nødvendig med videre oppfølging. 
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Dato  Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 
 26.02.2020   2020/1615-2 /  Emil Melting   

 

Rapport/redegjørelse sak 30/19, 13.05.20 

Viser til følgende vedtak 30/19 i kontrollutvalget den 13.05.2019: 

 

1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06 til 

orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister (f.eks. når 

byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst). 

3. Kommunestyret ber rådmann sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje over en 

lengre tidsperiode plasseres tydelig. 

4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes og følges 

opp. 

5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan 

anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019. 

 

I tråd med punkt 5 i vedtaket (dog litt forsinket) er følgende tiltak blitt utført fra 

rådmann/administrasjon: 

 

2. Rutiner for objektive tidspunkt for innbetalingsfrister er nå utarbeidet. Det er eksempelvis 

utarbeidet kontraktsmaler som ivaretar følgende momenter: 

 



 
 Side 2 av 2

 Byggeklausuler: forpliktelse til å bygge innen en gitt tid ved kjøp av tomt (krav: «fysiske 

arbeider er påbegynt») 

 Ferdigstillelsesklausuler: forpliktelse til å ferdigstille bygget innen en gitt tid (krav: 

ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse) 

 Tinglysing av forkjøpsrett til Hitra kommune som sikrer at tomt ikke kan videreselges 

ubebygd til en annen aktør 

 Gitte tidsfrister for kjøp av f.eks. tilstøtende opsjonsarealer 

Ved større kontrakter/avtaler konfererer vi alltid med jurister for å kvalitetssjekke innholdet i 

kontraktsforslagene. 

 
3. Ansvar for oppfølging av avtaler er nå lagt til Controller i kommunen. Vanlige tidsbestemte 

avtaler blir lagt inn i kommunenes anskaffelsesverktøy, Mercell, som har en egen modul for 

avtalehåndtering. Tidspunkt for start- og sluttdato legges inn og varsling om når avtaler er i ferd 

med å gå ut, går ut på e-post til avtaleansvarlig (herunder Controller). Controller tar så dette 

videre til aktuell Kommunalsjef/Enhetsleder evnt. Kommunaldirektør, som igjen tar stilling til om 

avtalen skal sies opp eller forlenges innen fristen.  

   

4. Vedrørende oppfølging av avtalemessige bestemmelser i eksempelvis kontrakter og lignende vil 

også Controller ta ansvar for dette i fremtiden. Dette kan f.eks. være delinnbetalinger til 

kommunen ved salg av eiendom, oppfølging av byggefrister, frister for ferdigstillelses osv. Dette 

gjelder både næringseiendommer og kommunale boligtomter solgt til privatpersoner. 

Dette gjøres i samarbeid med eiendomssjef/næringssjef i kommunen. Controller har utarbeidet 

en foreløpig oversikt over de aktuelle sakene det gjelder og legger inn varslinger i e-postkalender 

(Outlook) på dette. Etterhvert ser vi for oss et digitalt system som kan håndtere og sende 

påminnelser på dette, jmf. slik som Mercell i punkt 3. Dessverre håndterer ikke Mercell sin 

avtalemodul dette per dags dato, da det kun er løpende tidsbestemte avtaler som blir fulgt opp i 

denne). 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
Emil Melting 
controller 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.



  
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 2019 
for Snillfjord kommune  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 24/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 20/143 - 26 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 
2019 for Smillfjord kommune. 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 
 
Vedlegg 
Årsregnskap 2019 Snillfjord kommune 
Årsberetning 2019 Snillfjord kommune 
Fullstendighetserklæring 
Revisjonsberetning 2019 Snillfjord kommune 
Nummerert brev nr 5 
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen for Snillfjord 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 4. juni 2020.  

Revisor har ikke funnet det nødvendig å ta forbehold som følge av vesentlige budsjettavvik, 
men finner det nødvendig å presisere at regnskapet viser større bruk av lånemidler enn det 
er vedtatt i investeringsbudsjettet, se nummerert brev nr. 5. 

Revisor bekrefter at Snillfjord kommune har avlagt regnskap og årsberetning innen de frister 
som er fastsatt i gjeldende midlertidig lov og forskrift. 

Snillfjord kommune har for 2019 utarbeidet årsregnskap med noter samt årsberetning. 
Dokumentene følger standarder gitt av kommuneloven med forskrifter og god kommunal 
regnskapsskikk.  

Kontrollutvalget er forelagt årsregnskapet med noter samt årsberetning, i tråd med 
kommunelovens bestemmelser. 

Regnskapet for Snillfjord kommune er gjort opp med en total ramme til fordeling drift 101 828 
091 kroner og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på 0 kroner. 

Snillfjord kommunes drifts- og finansinntekter, hensyntatt avskrivninger er lavere enn 
kommunens drifts- og finansutgifter med 15 millioner kroner(negativt netto driftsresultat). 

Kommunedirektøren 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, årsberetning og revisjonsberetning er presentert gjennom oversiktlige 
og informative dokumenter. Dokumentene gir et godt grunnlag for politisk styring. Med 
unntak av revisors presisering vedrørende bruk av lånemidler, har det 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. 
 
 





































































































































































Kommunestyret, Hitra kommune. 

 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet med årsberetning for Snillfjord 
kommune 
Kontrollutvalget har behandlet Snillfjord kommune sitt årsregnskap med årsberetning for 2019 i 
sak 24/20. 

Grunnlaget for behandlingen er avlagt årsregnskap med noter, årsberetning samt 
revisjonsberetning, herunder nummerert brev nr. 5, begge datert 4 juni 2020.  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og administrasjonen orienterte kontrollutvalget i 
kontrollutvalgets møte den 22.6.2020. 

Revisjonsberetning er avgitt uten forbehold, men revisor finner det nødvendig å påpeke at 
regnskapet viser det er brukt mer lån enn det som er vedtatt i investeringsbudsjettet, se 
nummerert brev nr. 5. 
Snillfjord kommunes driftsregnskap for 2019 er gjort opp med en total ramme til fordeling drift 
med 101.828.091 kroner og et regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk på 0 kroner og et 
negativt netto driftsresultat på 15 millioner kroner. 
Årsregnskapet med noter samt 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, 22.06.2020. 

Bjørg Reitan Bjørgvik 
Leder av kontrollutvalget 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Formannskapet 



  
Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 25/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/181 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar innspill og den gitte informasjonen med seg i det videre arbeidet med 
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 
 
Vedlegg 
Risiko og vesentlighetsvurdering 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i løpet av 
det første året etter konstituering. Planene skal baseres på risiko- og 
vesentlighetsvurderinger av kommunes virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. 

Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å kartlegge hvilke områder det er 
størst behov for å skulle gjennomføre forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller av. 
Kontrollutvalget vedtok i sak 4/20 i møtet den 17.2.2020 at revisjon Midt-Norge SA skulle 
utarbeide en rapport med vurderinger av risiko- og vesentlig for hele den kommunale 
virksomheten. Videre skulle sekretariatet iverksette den videre prosessen skissert i 
saksfremlegget til sak 4/20. 

I henhold til vedtaket er politisk nivå, administrativt og tillitsmenn invitert til kontrollutvalgets 
møte 22.6.2020. De inviterte har fått oversendt revisors risiko og vesentlighetsvurdering. 

I invitasjonen ba kontrollutvalget om å få innspill med utgangspunkt i følgende spørsmål: 

1. På hvilke områder er det risiko for at kommunen og selskaper der kommunen har 
eierandeler ikke når sine målsettinger, ikke oppfyller lovkrav, eller utnytter ressursene 
dårlig? 

2. På hvilke tjenesteområder/ eller i hvilke kommunalt eide selskaper er det behov for 
forvaltningsrevisjon? 

Kontrollutvalget vil bruke innspillene som en del av grunnlaget for å lage plan for 
forvaltningsrevisjon. Planen er et av de viktigste redskapene i kontrollarbeidet denne 
valgperioden og skal behandles i kontrollutvalget i høst før den sendes til kommunestyret for 
endelig vedtak. 

For de som er invitert, men ikke har anledning til å møte, har mulighet til å gi innspill skriftlig. 
Slike skriftlige innspill kan oversendes sekretariatet også etter kontrollutvalgets møte 
22.06.2020. Innspill gitt etter dette møte vil bli lagt frem til kontrollutvalget over sommeren. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget oppfordres til å vurdere de innkomne innspillenes risiko, og hvordan disse 
skal vektes i forhold til revisors risiko og vesentlighetsvurdering og med bakgrunn i dette, 
oppfordres kontrollutvalget å peke på områder/temaer de selv finner aktuelle å ta inn i 
planen. 

Konklusjon 
Kontrollutvalget oppfordres til å ta informasjonen med seg i det videre arbeidet med 
utarbeidelsen for plan for forvaltningsrevisjon. 



 
 



 

 

 

Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering 

Hitra kommune 

pr 31.05.2020 

 

 

 
 
 
 
 



Revisjon Midt-Norge SA  

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Selbu - 2 

OPPSUMMERING 
 

 

Risikovurderinger knyttet til kommunens eierskap i selskaper er presentert i kapittel 4.3. 
 
 
 
  

Psykososialt skolemiljø
Tjenesten for funksjonshemmede
Nødnett beredskapstjenestene
Overordnet planarbeid

Økonomistyring
Selvkost
Styringssystem/styringsinformasjon
Organisasjon - sammenslåing/endring
Digitalisering
Kompetansestrategi
Sykefravær
Grunnleggende ferdigheter - grunnskole
Pedagogisk kompetanse - grunnskole
Økonomisk sosialhjelp - barnefattigdom
Rus og psykiatri
Heldøgns omsorg 
Vann og avløp
Dispensasjonssaker

Barnevern
PPT
Bolig
Flyktninger - introduksjonsprogram
Hjemmetjenesten
Byggesak
Renovasjon
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1 INNLEDNING 
Formålet med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å gi kontrollutvalget og fylkestinget et 

overordnet verktøy til å velge områder innen fylkeskommunens virksomhet som det kan være 

aktuelt å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt eller en eierskapskontroll.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingen skal danne grunnlag for kontrollutvalgets og fylkestingets 

videre arbeid med valg av forvaltningsrevisjonsprosjekter og herunder plan for 

forvaltningsrevisjon for en nærmere angitt periode.   

Kommunelovens § 23-3 forklarer at forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. Andre ledd sier at kontrollutvalget 

minst en gang i valgperioden skal utarbeide en plan som viser på hvilke områder det skal 

gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunes eller fylkeskommunens virksomhet eller virksomheten i 

kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurdering er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.   

Kommunelovens § 23-4 omtaler eierskapskontroll, som innebærer å kontrollere om den som 

utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser gjør dette i samsvar med lover og 

forskrifter, kommunestyrets eler fylkestingets vedtak eller anerkjente prinsipper for eierstyring. 

På samme måte som for forvaltningsrevisjoner, skal det utarbeides en plan basert på risiko- 

og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.  

Revisjon Midt-Norge SA utarbeider risiko- og vesentlighetsvurderinger ved starten av ny 

valgperiode og vurderingen oppdateres årlig med nytt tallmateriale og eventuelt nye 

vurderinger ved behov.  

Revisjon Midt-Norge utarbeider risiko- og vesentlighetsanalyser i sine kommuner, inklusive 

fylkeskommunen. Analysen gjennomføres i samarbeid med oppdragsansvarlig revisor på 

finansiell revisjon.  

Analysen er viktig for at revisorene innen finansiell og forvaltningsrevisjon skal kunne ha 

forståelse for risikoene i organisasjonen og hvor det er mest behov for å rette 

oppmerksomheten i revisjonsarbeidet. For forvaltningsrevisjon betyr det at revisor, sammen 

med kontrollutvalget, effektivt kan konkretisere problemstillinger og gjennomføre 

undersøkelser målrettet, og der det er mest behov for å gå inn med forvaltningsrevisjon og 
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eierskapskontroll. Analysen skal ligge til grunn for fylkeskommunens Plan for 

forvaltningsrevisjon og Plan for eierskapskontroll.  
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2 UTVIKLINGSTREKK I OVERORDNEDE 
RAMMEBETINGELSER 

2.1 Demografiske endringer 
Utviklingen i størrelsen på og sammensetningen av befolkningen vil ha betydning for 

dimensjonering av tjenestetilbud og kommunens inntekter og utgifter. Ifølge Statistisk 

Sentralbyrås (SSB) hovedalternativ for befolkningsframskrivinger vil befolkningsveksten i 

Norge flate ut de neste ti årene for deretter å synke videre. Forutsatt at de innenlandske 

flyttemønstrene vi har sett de siste ti årene fortsetter, viser befolkningsframskrivingene frem 

mot 2040 at sentrale strøk vil oppleve en vekst i folketallet, mens mange distriktskommuner vil 

få en nedgang i folketallet. Ifølge SSB innebærer framskrivingene en fortsatt sentralisering, 

særlig blant unge voksne. Et annet utviklingstrekk er at andelen eldre i befolkningen ventes å 

øke betydelig. I hovedalternativet til SSB øker andelen av befolkningen som er 70 år og eldre 

fra 12 prosent i 2018 til 21 prosent i 2060. Økningen er spesielt sterk blant de som er 80 år 

eller eldre. Ifølge SSB vil aldringen bli klart sterkest i distriktene. Aldringen i distriktene vil 

forsterkes ved at unge mennesker i fruktbar alder flytter mot byen og at barna deres også i 

større grad vil bli født i sentrale strøk. Når de eldre samtidig blir igjen på bygda, vil mer enn 

hver tredje innbygger i en del distriktskommuner ha passert 70 år i 2040. Endringer i 

befolkningens størrelse og sammensetning kan være vanskelig å fange opp i den kommunale 

planleggingen. Kommuner som forholder seg passivt til framskrivinger av kommunens 

befolkning løper en risiko for å bli ute av stand til å tilby riktige tjenester, i riktig omfang til riktig 

tid.  

2.2 Klima, energi og beredskap 
Både effekter av klimaendringene og omstillingen til lavutslippssamfunnet representerer 

risikoer for kommunene og lokalt næringsliv. Klimarisiko kan deles inn i fysisk risiko, 

overgangsrisiko og ansvarsrisiko. Fysisk risiko dreier seg om kostnader forbundet med fysisk 

skade som følge av klimaendringer (f.eks. mer ekstremvær, flom og ras).  Overgangsrisiko 

dreier seg om samfunnsmessige konsekvenser som følge av endringer i politikk/reguleringer 

og teknologi når verden skal omstilles til et lavutslippssamfunn. Ansvarsrisiko handler om 

muligheten for erstatningskrav og søksmål knyttet til beslutninger eller mangel på beslutninger 

relatert til klimapolitikk eller klimaendringer. Ansvarsrisiko kan f.eks. være relevant i 

sammenheng med kommunenes ansvar for klimatilpasning, velfungerende avløpsnett og 

håndtering av overvann. Den samlede klimarisikoen vil på direkte eller indirekte vis kunne 

påvirke befolkningsutvikling, sysselsetting/næringsutvikling, skatteinntekter, verdi av 

eiendom/infrastruktur og derigjennom få stor betydning for kommuneøkonomien og 

kommunens generelle attraktivitet for næringsliv og beboere. Klimarisiko har også betydning 
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for energiforsyning og beredskap. Det er derfor viktig at klimarisiko tas inn i den kommunale 

planleggingen på alle tjenesteområder og nivåer. Høsten 2018 kom det nye statlige 

planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning som skal legges til grunn 

ved kommunal planlegging og enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven.   

2.3 Kommunestruktur 
I en kommunesammenslåing ligger det et stort potensial for endring og utvikling. Det vil være 

en utfordring for kommunene å utnytte dette mulighetsrommet fullt ut, samtidig som at de får 

til en god overgang fra to kommuner til én. Organisasjonsendringen i seg selv kan være en 

utfordring, og det er viktig å sikre gode løsninger både på systemnivå og individnivå. Den nye 

kommunen skal gjerne ha nye systemer og verktøy, reglement og retningslinjer, og 

kommunens forhold til eksterne endrer seg gjerne. Dette gjelder for eksempelvis avtaler og 

anskaffelser, men også endrede sammensetninger i interkommunale selskaper eller 

vertskommunesamarbeid. Slike endringer gjelder også for tilgrensende kommuner som ikke 

er en del av en sammenslåing, men samarbeider med en eller flere sammenslåingskommuner. 

Det kan være flere grunner til sammenslåing mellom kommuner. I noen tilfeller kan det være 

slik at en eller flere av kommunene som slås sammen historisk har kjøpt tjenester, og i den 

nye kommunen må disse tjenestene bygges opp fra grunnen av. For kommuner som slår seg 

sammen og de som ikke gjør det foreligger det gjerne en endring i størrelsen på statlige midler 

som tilfaller kommunen.  

Kommunereformen fører til at færre bor i kommuner under 10 000 innbyggere fra 2020, og 

flere vil bo i kommuner med over 50 000 innbyggere.1 Uavhengig av kommunereformen har 

det også skjedd en demografisk endring hvor flere flytter til tettbygde strøk og færre bosetter 

seg i spredtbygde strøk, og utkantkommuner gjerne får en større andel eldre sammen med 

begrenset vekst eller nedgang i yngre aldersgrupper.  

Mange mindre kommuner har utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse og 

ressurser for å levere gode tjenester. Kommunene har gjerne for få innbyggere og brukere til 

å kunne etablere fagmiljø. De mindre kommunene er under et økt press som følge av 

befolkningsnedgang, færre barn og flere eldre, reduserte overføringer til kommuner som ikke 

sammenslås med andre, nye oppgaver og økte krav gjennom for eksempel 

bemanningsnormer og lignende.2 

 

1 KS, ‘Status Kommune 2019’, 2019 <https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/demokrati-og-
styring/lokaldemokrati/010419-KS-status-kommune-2019.pdf>. 
2 Hentet fra https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf (skriv ordentlig kildeføring hvis vi skal bruke dette) 

https://intra.tmforsk.no/publikasjoner/filer/3455.pdf
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Mange mindre kommuner er avhengige av samarbeid med andre kommuner for å kunne yte 

gode tjenester. Samarbeid kan eksempelvis skje gjennom å etablere interkommunale 

selskaper eller vertskommunesamarbeid. I vertskommunesamarbeid kan man se at for 

kommuner som ikke er vertskommuner, forsvinner arbeidsplasser ut av kommunen. 

2.4 Regelverksendringer 
En lovendring kan innebære en risiko. Ny kommunelov er fullt ut gjeldende fra 2020 samt nye 

forskrifter eksempelvis internkontrollforskrift. Endringer i forvaltningslov og arkivlov, som er to 

sentrale lover for norske kommuner, forventes å komme i 2020. I tillegg kan vi også trekke 

fram lovendringer og endringer i annet regelverk som berører de to store sektorene oppvekst 

og helse og omsorg. 

2.5 Økonomi og kontroll 
Kommunenes handlingsrom bestemmes av flere forhold, og endringer i inntektssystemet med 

blant annet rammeoverføringer, inntekts-, formues- og eiendomsskatt kan få stor betydning for 

kommunens økonomi og mulighet for å utføre pålagte oppgaver.  

Det er risiko knyttet til om kommunen har betryggende internkontroll og om kvalitetssystem er 

egnet, tatt i bruk og blir brukt. Nye regler innenfor personvern påvirker utøvelsen av noen 

oppgaver. Det er kontinuerlige endringer innenfor bruken av datasystemer og digital dialog, 

som kan endre måten oppgaver utføres på og som krever kompetanse både for å ta i bruk nye 

løsninger og drifte dem.  

Offentlige anskaffelse trekkes også fram som et risikoområde blant annet fordi regelverket 

oppleves som komplisert og vanskelig. 

2.6 Digitalisering 
Bruken av IKT og digitalisering endrer utførelsen av oppgaver og gir i mange sammenhenger 

en effektiviseringsgevinst. Mange kommuner jobber med ulike digitaliseringsprosjekter 

eksempelvis innbyggerdialog og velferdsteknologi. Denne digitalisering fører til utvikling og 

endring av måten oppgaver utføres på, det gir nye risikoer i forhold til at man forutsetter at 

teknologien fungerer og et stort flertall av slike systemer berører personvern og behandling av 

sensitive personopplysninger. 

2.7 Risiko – Covid-19 
Kommunene er sterkt påvirket av den pågående pandemien. Dette gjelder i særlig grad helse- 

og omsorgstjenestene, og tjenester innen oppvekst. Smitteverntiltak og behandling av syke 

personer påvirker den ordinære tjenesteytingen i stor grad. Det er lite faktakunnskap om 

virkningen for de enkelte tjenestene, men det er uttrykt bekymring for kapasiteten i helse og 
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omsorg, evnen til å beskytte personer i risikogruppene, konsekvensene av nedstenging av 

barnehager og skoler, og evnen til å fange opp utsatte barn og unge i perioden. I tillegg må 

det tas høyde for at begrensninger på ferdsel og begrensninger for antall personer som kan 

samles, vil ha konsekvenser for kommunens næringsliv. Det vil være vanskelig å ta stilling til 

alle mulige konsekvenser for kommunen som følge av Covid-19 på det nåværende tidspunkt. 
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3 HITRA KOMMUNE 
 

3.1 Utviklingstrekk i Hitra kommune 
Tabell 1. Om Hitra kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Hitra)  

  
Kostragruppe 

3 
Landet uten 

Oslo 

  2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) 4648 4694 4720   
Fødte per 1000 innbyggere (per 
1000) 11,4 9,8 10 11,7 9,7 
Døde per 1000 innbyggere (per 
1000) 9,3 9,6 10,2 14 7,9 
Netto innflytting (antall) -21 45 27 -511 18435 
Andel skilte og separerte 16-66 
år (prosent) 9,8 9,6 10 13,1 10,6 
Andel enslige innbyggere 80 år 
og over (prosent) 61,8 63,3 61 89,3 61,5 
Andel enslige forsørgere med 
stønad fra folketrygden 
(prosent) 1,1 1 .. 0 0 
Andel uførepensjonister 16-66 
år (prosent) 11,5 11,9 .. 0 0 
Registrerte arbeidsledige i 
prosent av befolkningen i 
alderen 15-74 år (prosent) 1,7 1,4 1,5 1,8 1,4 
Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 20 20,7 21,1 17 15,9 
Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 84 .. .. .. .. 
Forventet levealder ved fødsel, 
menn (år) 80,1 .. .. .. .. 
Innbyggere som bor i tettsteder 
per 1.1. (antall) 1317 1321 1407 96476 3690843 
Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) .. .. 12 .. .. 
Pendler ut av 
bostedskommunen (antall) .. .. 403 .. .. 

 

Hitra kommune har befolkningsvekst. Fødsels- og dødstallene går omtrent i balanse, og det 

kan se ut til at veksten i befolkningen i all hovedsak skyldes positiv netto innflytting. Dette i 

motsetning til øvrige kommuner i Kostragruppe 3, som i sum opplever en fraflytting. Vi ser også 

at Hitra kommune har en vesentlig høyere andel innvandrerbefolkning sammenlignet med 

Kostragruppen og landet for øvrig. Tabellen viser også at et stort antall personer pendler ut av 

kommunen for å arbeide. 
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Tabell 2. Om Snillfjord kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Snillfjord) KOSTRA-gruppe Landet uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Innbyggere (antall) 987 999 968     

Fødte per 1000 innbyggere 9,1 9 3,1 13,4 9,7 

Døde per 1000 innbyggere  10,1 8 9,3 20,6 7,9 

Netto innflytting (antall) 6 11 -25     

Andel skilte og separerte 16-66 år 
(prosent) 

8,9 8,3 7,7 16 10,6 

Andel enslige innbyggere 80 år og 
over (prosent) 

52 52,9 57,5 108,5 61,5 

Andel enslige forsørgere med 
stønad fra folketrygden (prosent) 

.. .. .. 0 0 

Andel uførepensjonister 16-66 år 
(prosent) 

14 12,8 .. 0 0 

Registrerte arbeidsledige i prosent 
av befolkningen i alderen 15-74 år 
(prosent) 

0,5 0,9 .. 1,7 1,4 

Andel innvandrerbefolkning 
(prosent) 

8,4 11,1 11,1 17,7 15,9 

Forventet levealder ved fødsel, 
kvinner (år) 

84 .. .. .. .. 

Forventet levealder ved fødsel, 
menn (år) 

80,1 .. .. .. .. 

Innbyggere som bor i tettsteder per 
1.1. (antall) 

0 0 0     

Reisetid til kommunesenteret 
(minutter) 

.. .. .. .. .. 

Pendler ut av bostedskommunen 
(antall) 

.. .. 223 .. .. 

 

Snillfjord kommune har hatt befolkningsnedgang siste år. Kommunen har lavere fødselstall og 

høyere dødstall enn landet for øvrig. Kommunen har lav arbeidsledighet. Det er en relativt lav 

andel innvandrere i kommunen, sammenlignet med like kommuner og landet for øvrig. 

Tabellen viser også at et stort antall personer pendler ut av kommunen for å arbeide. 
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3.2 Kommuneorganisasjonen 
Ingjerd Astad er kommunedirektør i Hitra kommune. Sentraladministrasjonen består av 

kommunedirektør, tre kommunalsjefer og en controller. En av kommunalsjefene innehar 

samtidig stillingen som assisterende kommunedirektør. I tillegg inngår personalsjef, 

kommunikasjonssjef, økonomisjef og kommuneplanlegger i rådmannens ledergruppe. 

Ledergruppa bistår rådmannen i den strategiske ledelsen av kommunen, og kommunalsjefene 

er ledere for sine sektorer; Oppvekst, Helse og omsorg, Plan-, landbruk-, miljø- og brann. 

Kommunedirektøren har et eget sekretariat som inneholder funksjonene: 

• Politisk sekretær 

• Personalsjef 

• Økonomisjef 

• Kommuneplanlegger 

• Kommunikasjonssjef 

Kommunen har følgende kommunalavdelinger: 

• Oppvekst 

• Helse og omsorg 

• Plan, landbruk, miljø, brann og feiing 

• Kultur 

• Drift og eiendom 

• Vann, avløp- og renovasjon 

Kommunalavdelingene produserer tjenester til kommunens kunder. Kommunens kunder kan 

for eksempel være innbyggere, lag og foreninger, bedrifter, turister og studenter. 

 

 

 

 

 

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Hitra kommune - 15 

3.3 Tidligere revisjoner og tilsyn 
I tabellene under finnes oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

selskapskontroller.  

Tabell 3. Hitra kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 
Område Type kontroll/ tilsyn År 

Forebyggende innsats for barn og unge Forvaltningsrevisjon 2016 

Oppføring av driftshall Undersøkelse 2016 

Hamos forvaltning IKS Selskapskontroll 2016 

Kvalitet i grunnskolen Forvaltningsrevisjon 2017 

Saksbehandling bo- og driveplikt Forvaltningsrevisjon 2018 

Oppfølging av kommunestyresak 220/06 Undersøkelse 2019 

 

Tabell 4. Snillfjord kommune sine kontroller og tilsyn de siste årene 
Område Type kontroll/ tilsyn År 

Forvaltning av utleieboliger Forvaltningsrevisjon 2015 

Hamos forvaltning IKS Selskapskontroll 2016 

Snillfjord omsorgssenter Forvaltningsrevisjon 2017 
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4 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
Revisors helhetlige risiko- og vesentlighetsvurdering identifisere områder hvor det anbefales å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon. Med risiko og vesentlighet menes her sannsynligheten for at 

et forhold kan inntreffe og konsekvensen dersom angjeldende forhold inntreffer. Rød 

fargekode indikerer at revisors samlede vurdering av risiko og vesentlighet tilsier at behovet 

for forvaltningsrevisjon er høyt. Gul farge indikerer at behovet ligger på et middels nivå, mens 

grønn farge indikerer et lavt behov for forvaltningsrevisjon.  

4.1 Kommuneorganisasjonen 
Figur 1 er en oppsummering av risikovurderingene som er gjort relatert til økonomi og i 

fortsettelsene presenteres bakgrunnen for vurderingene. 

 

Figur 1. Risikovurdering økonomi 

 

4.1.1 Økonomi 

Økonomi i kommunen 

Netto driftsresultat er det beste bildet av hvor sunn økonomien er, og netto driftsresultat i % av 

brutto driftsinntekter bør over tid være over 1,75 % etter anbefaling fra fylkesmannen. Dette 

nøkkeltallet vil svinge over tid. Netto driftsresultat sier noe om hvor mye kommunen kan sette 

av til fond og evt. må bruke av tidligere års avsetninger i fond for å saldere/dekke underskudd 

i driften. Rådmannen har i forslag til Handlings- og økonomiplan foreslått en handlingsregel for 

netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 0,5 %. 

Økonomistyring
Selvkost
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Tabell 5. Økonomisk situasjon Hitra kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Hitra) KOSTRA-gr 3 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

2,1 8,4 -1,4 -0,6 1,2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter  

0,6 3 0,3 0,7 0,9 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

47,2 40,9 34,3 18,7 19,1 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

71,6 52,2 101,2 63,3 60,2 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

178,3 155,5 160,1 102,1 102,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 61278 57327 59054 69096 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

11,3 15,1 12,2 10,2 10,4 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter  

19,3 12,7 14,2 14,6 16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer  

23 -28,2 2 19 11,8 

 

Tabell 6. Økonomisk situasjon Snillfjord kommune 

Nøkkeltall  
Kommune (Snillfjord) KOSTRA-gr 5 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftresultat i prosent av brutto 
driftsinntekter  

0,0 11,3 -11,3 0,9 1,2 

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i 
prosent av brutto driftsinntekter  

0,1 1,0 -2,7 1,0 0,9 

Arbeidskapital ex, premieavvik i prosent av 
brutto driftsinntekter  

18,2 22,4 7,4 25,8 19,1 

Netto renteeksponering i prosent av brutto 
driftsinntekter  

18,3 .. .. 37,5 60,2 

Langsiktig gjeld ex pensjonsforpliktelser i 
prosent av brutto driftsinntekter 

68,8 74,0 99,9 91,6 102,6 

Frie inntekter per innbygger (kr) 76618 76950 84387 75247 57297 

Fri egenkapital drift i prosent av brutto 
driftsinntekter  

5,8 18,4 8,8 12,1 10,4 

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto 
driftsinntekter  

16,1 28,7 32,2 20,6 16,2 

Egenfinansiering av investeringene i prosent 
av totale brutto investeringer  

13,1 10,9 30,1 24,1 11,8 

 

Det er vanskelig å predikere hvordan den økonomiske utviklingen vil bli i nye Hitra kommune. 

Vi ser at netto driftsresultat varierer både i gamle Hitra og gamle Snillfjord. I tillegg ser vi at 

Hitra har høy andel langsiktig gjeld, noe som også er påpekt av rådmannen i Handlings- og 

økonomiplan 2020-2023. Det er vedtatt handlingsregler hvor målet er å stabilisere og begrense 

lånefinansierte investeringer i planperioden. På inntektssiden budsjetterer kommunen 

inntekter fra Havbruksfondet og det er vedtatt gebyrøkninger på selvkostområder fra 2020.   
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Tabell 7. Finansiering av driften Hitra kommune 

Nøkkeltall 
Kommune (Hitra) KOSTRA-gr 3 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andre driftsinntekter, ekskl, mva-kompensasjon 19 16,5 18,7 14 11,8 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 1,6 13,1 3,7 4,1 3,7 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg, ekskl, mva-kompensasjon 

0 0 0 3,5 0,5 

Eiendomsskatt totalt 2,9 2,8 3 5,7 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 2,9 2,8 3 4,5 1,5 

- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 0 0 0 1,2 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet 2,2 2,2 2,6 2,6 2,1 

Rammetilskudd 36,8 30 31,6 32,5 30,8 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 13,4 13,2 15,7 16,6 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt 24 22,3 24,8 24,6 34 

- herav Naturressursskatt 0 0 0 1,8 0,3 

 

Tabell 8. Finansiering av driften Snillfjord 

Nøkkeltall 
Kommune (Snillfjord) 

KOSTRA
-gr 5 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andre driftsinntekter, ekskl, mva-kompensasjon 11,6 31,6 18,4 13,2 11,8 

Andre statlige tilskudd til driftsformål 1,3 0,2 0,5 4,9 3,7 

Brutto inntekt fra konsesjonskraft, kraftrettigheter og 
annen kraft for videresalg, ekskl, mva-kompensasjon 

0 0 0 1,1 0,5 

Eiendomsskatt totalt 1,3 1,1 2,8 3,5 3,2 

- herav Eiendomsskatt annen eiendom 1,3 1,1 2,8 1,8 1,5 

- herav Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer 0 0 0 1,8 1,7 

Kompensasjon for merverdiavgift i driftsregnskapet 2,5 2,5 3 2,4 2,1 

Rammetilskudd 47,8 36 41,5 41,5 30,8 

Salgs- og leieinntekter i driftsregnskapet 12,9 10,5 11 13,5 14,4 

Skatt på inntekt og formue inkludert naturressursskatt 22,6 18 22,6 20,7 34 

- herav Naturressursskatt 0 0 0 0,5 0,3 

 

Finans  

Rente- og avdragsbelastningen øker i handlingsperioden. I planperioden baseres beregnet 

rente- og avdragsbelastning på investeringene i kommunestyrets vedtatte investeringsbudsjett 

for 2019 – 2022 og nye investeringer i handlings- og økonomiplan for 2020-2023. 
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Økonomisk internkontroll  

Av tabellene under ser vi at Hitra har hatt økende utgifter til politisk styring, mens utgifter til 

kontroll og revisjon ligger på samme nivå som sammenlignbare kommuner, og litt over landet 

for øvrig.  

Tabell 9. Økonomisk internkontroll (Tabell utgifter til tjenesteområder) 

Nøkkeltall 
Kommune (Hitra) KOSTRA-gr 3 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel av totale utgifter for politisk styring 1,6 2,2 2,6 1,3 0,8 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

 

Tabell 10. Økonomisk internkontroll Snillfjord 

Nøkkeltall 
Kommune (Hitra) KOSTRA-gr 3 

Landet uten 
Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel av totale utgifter for politisk styring 1,9 -4,3 1 1,5 0,8 

Andel av totale utgifter for kontroll og revisjon 0,5 0,5 0,5 0,4 0,2 

 

Offentlige anskaffelser 

Regelverket for offentlige anskaffelser oppleves ofte krevende av kommunene. Anskaffelser 

under terskelverdiene blir en del av forenklet etterlevelseskontroll i 2020. 
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4.1.2 Organisasjon 

I figur tre er risikovurderingen innenfor området organisasjon oppsummert og under følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 2. Risikovurdering organisasjon 

Organisering 

I handlings- og økonomiplan videreføres flere organisatoriske mål, blant annet: 

1. Gjennomgå og forbedre kommunens styringssystem (Kommuneplan – Handlings og 

økonomiplan – Årshjul) slik at det blir et operativt verktøy for kvalitetsutvikling. 

2. Gjennomføre digitale endringer (Digital transformasjon) i tråd med kravene i 

strategidokumentet «Én digital offentlig sektor» Digitaliseringsstrategi for offentlig 

sektor 2019-2025. 

3. Utarbeide et system for en overordnet kompetansestrategi for kommunen. 

Dette signaliserer utfordrings-/forbedringsområder for kommunen, og representerer dermed 

også risikoer for at både styringssystem, digital utvikling og kompetanseutvikling kan være 

områder som har vesentlige svakheter.  

Nye Hitra kommune er en sammenslåing av gamle Hitra og deler av Snillfjord kommune. Dette 

medfører nødvendigvis visse organisatoriske endringer for ansatte. Omfanget av utfordringer 

utgjør ikke noen vesentlig risiko, da antallet ansatte som overføres til nye Hitra fra Snillfjord 

kommune er beskjedent. 

Styringssystem/styringsinformasjon
Organisasjon - sammenslåing/endring
Digitalisering
Kompetansestrategi
Sykefravær
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Kommuneloven innfører nye internkontrollbestemmelser. Flere av særlovgivningens 

bestemmelser for internkontroll justeres til fordel for generalbestemmelsen i Kommuneloven. 

Dette kan representere en risiko for at internkontrollen på tjenesteområdene endres og i verste 

fall svekkes. 

Helse miljø og sikkerhet (HMS)  

Hitra hadde i 2019 et lavere samlet sykefravær enn gjennomsnittet for norske kommuner. De 

to foregående årene lå kommunen på et samlet sykefravær på godt over 12 %. I Snillfjord har 

det samlede sykefraværet ligget under landsgjennomsnittet, men i 2019 økte dette til 13%. For 

begge de gamle kommunene er det pleie og omsorg som har det høyeste sykefraværet. Dette 

representerer både en organisatorisk og en økonomisk risiko for kommunen. 

Tabell 11. Sykefravær (data hentes fra KS www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-
analyse/fravar/sykefravarstall-for-kommuner-og-fylkeskommuner/ tabell 2) 

 

Nøkkeltall 

Hitra 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 2018 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

Samlet sykefravær 12,37 
 

12,70 
 

9,49 9,83 

Legemeldt sykefravær 10,98 
 

11,37 
 

8,14 
 

8,49 

Sykefravær undervisning 9,01 
 

9,83 
 

9,51 
 

8,69 

Sykefravær barnehager 15,19 
 

14,87 
 

8,40 
 

12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 14,27 
 

16,09 
 

11,77 
 

11,01 

Kilde: KS 

Tabell 12. Sykefravær Snillfjord 

 

Nøkkeltall 

Snillfjord 
Kommuner 

samlet 

4.kvartal 2016-

3. kvartal 2017 

2.kvartal 2017-

1. kvartal 2018 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

4. kvartal 2018 

3.kvartal 2019 

Samlet sykefravær 
8,36 9,30 13,00 9,83 

Legemeldt sykefravær 
7,49 8,35 12,12 8,49 

Sykefravær undervisning 
11,31 15,09 13,72 8,69 

Sykefravær barnehager 
.. .. .. 12,24 

Sykefravær helse, pleie og omsorg 
7,23 7,63 17,57 11,01 

http://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravarstall-for-kommuner-og-fylkeskommuner/
http://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/sykefravarstall-for-kommuner-og-fylkeskommuner/
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Etikk og varsling  

Hitra kommune har etiske retningslinjer vedtatt i 2012, og som inkluderer rutiner for varsling. 

Nye Hitra kommune har ikke vedtatt slike retningslinjer eller reglement. 

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi  

Handlings- og økonomiplan signaliserer utfordringer knyttet til datalagring og håndtering av 

ulike arkiv. Det arbeides også med bedre digitale kartsystem. Fra andre kommuner er det kjent 

at kommunesammenslåing også vil kunne utfordre saksbehandlingssystemer og arkiv. Med 

opprettelsen av ny kommune skal arkiver avsluttes og nye opprettes, og kommunen har 

signalisert etterslep på dette arbeidet. 

Risiko- og sårbarhetsanalyser 

Nye Hitra kommune har utarbeidet og behandlet kommunens overordnede risiko- og 

sårbarhetsanalyse (KS sak 12/20).  

4.2 Tjenesteområdene 
4.2.1 Oppvekst 

I figur 4 er risikovurderingen innenfor oppvekst oppsummert og i fortsettelsen følger en 

nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 3. Risikovurdering oppvekst 

 

 

Psykososialt skolemiljø

Grunnleggende ferdigheter - grunnskole
Pedagogisk kompetanse - grunnskole 

Barnevern
PPT
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Opplæring 

Tabell 13. Oppvekst Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra 

KOSTRA 
-gr 3 

Landet  
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel elever med spesialundervisning  12,2 6,6 5,8 9,1 7,8 

Gruppestørrelser 13,0 11,9 11,4 11,7 15,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng 39,2 39,4 38,9 41,2 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8,trinn 72,1 70,5 56,3 64,3 68,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8,trinn 61,4 76,2 77,1 73,1 75 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, med 
pedagogisk utdanning 

82,4 75,3 81,4 83,9 86,7 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, uten 
pedagogisk utdanning 

8,2 10,6 10,5 5,6 5,3 

Andel lærere med videregående utdanning eller lavere  9,4 .. 8,1 10,5 7,9 

 

Andelen elever med spesialundervisning i Hitra kommune er godt under det nasjonale 

gjennomsnittet og snittet for sammenlignbare kommuner. Skolene i kommunen opererer med 

ca 11,5 elever pr lærer, og dette er høyere lærertetthet enn både kostragruppen og landet for 

øvrig. Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner 

og landet. Andelen elever som scorer godt på de nasjonale prøvene i lesing er høyere enn 

snittet for kostragruppen og resten av landet, mens andelen som scorer godt i regning er 

vesentlig mye lavere enn snitte for andre kommuner og landet. Hitra kommune har en lavere 

andel lærere med pedagogisk kompetanse sammenlignet med like kommuner og landet for 

øvrig. 

Tabell 14. Oppvekst Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra 

KOSTRA 
-gr 3 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 

84,3 84,2 90,9 92,6 92,4 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 

39,5 37,5 43,2 38,8 41,5 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, som 
får ekstra ressurser, i forhold til alle barn i 
kommunale barnehager (prosent) 

2,5 1,4 3,2 3,4 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) 

77,9 72,4 82,5 89 86,3 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter (prosent) 

11,9 12,7 13,3 11 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 1-5 
år  (kr) 

141381 152243 167222 182228 163025 
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Det er færre barn i aldersgruppen 1-5 år som går i barnehage i Hitra kommune enn i landet for 

øvrig. Kompetansen i barnehagene i kommunen er høyere enn snittet for sammenlignbare 

kommuner. Det kan se ut til at Hitra i mindre grad enn øvrige kommuner lykkes i å få 

minoritetsspråklige barn til å gå i barnehage. Driftsutgiftene til barnehagene ligger omtrent på 

samme nivå som landsgjennomsnittet og lavere enn kostragruppen. 

Tabell 15. Oppvekst Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA 
-gr 5 

Landet  
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel elever med spesialundervisning  9,9 5,9 4,2 9,2 7,8 

Gruppestørrelser 9,6 8,8 7,7 12,4 15,8 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng : 44,6 43 41,8 41,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: regning 8,trinn : : : 65,2 68,7 

Mestringsnivå 3-5 NP: lesing 8,trinn : : : 71,4 75 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
med pedagogisk utdanning 66,7 72,2 : 87,1 86,7 

Andel lærere med universitets-/høgskoleutdanning, 
uten pedagogisk utdanning : 0 0 5,6 5,3 

Andel lærere med videregående utdanning eller 
lavere  : : 0 7,3 7,9 

 

Andelen elever med spesialundervisning i Snillfjord kommune er synkende og godt under 

landsgjennomsnittet i 2019. Skolene i kommunen opererer med synkende gruppestørrelse og 

relativt få elever pr lærer, både sammenlignet med kostragruppen og landet for øvrig. 

Gjennomsnittlige grunnskolepoeng er høyere enn sammenlignbare kommuner og landet, 

mens resultatene fra de nasjonale prøvene i lesing og regning ikke er rapportert siste tre år. 

Lærerne i Snillfjord kommune kan synes å ha vesentlig svakere kompetanse enn 

sammenlignbare kommuner og landet for øvrig. 
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Tabell 16. Oppvekst Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA 
-gr 5 

Landet 
uten Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til 
innbyggere 1-5 år (prosent) 88 91,5 96,2 89,5 92,4 

Andel barnehagelærere i forhold til 
grunnbemanning (prosent) 43 32,3 32,7 41,9 41,5 

Andel barn, eksklusive minoritetsspråklige, 
som får ekstra ressurser, i forhold til alle barn 
i kommunale barnehager (prosent) 0 : : 3,7 3,9 

Andel minoritetsspråklige barn i barnehage i 
forhold til innvandrerbarn 1-5 år (prosent) : 83,3 116,7 85,3 86,3 

Netto driftsutgifter barnehager i prosent av 
kommunens totale netto driftsutgifter 
(prosent) 9,7 11,3 11,3 9,7 14,3 

Netto driftsutgifter barnehager, per innbygger 
1-5 år  (kr) 154940 170203 228396 177698 163025 

 

Det er økende andel barn i aldersgruppen 1-5 år som går i barnehage i Snillfjord, og to siste 

år har andelen vært høyere enn i sammenlignbare kommuner. Kompetansen i barnehagene i 

kommunen er vesentlig svakere enn snittet for sammenlignbare kommuner. Andelen 

minoritetsspråklige barn i barnehagene er usikker for 2019, men er trolig noe under 

landssnittet. Driftsutgiftene til barnehagene har økt og er i 2019 veldig mye høyere enn snittet 

for kostragruppen og landsgjennomsnittet. 

Rådmannen peker i handlings- og økonomiplan på at det er et potensiale for å bedre rutiner 

innen psykososialt skolemiljø, da man har tilfeller av mobbing, trusler og krenkende atferd. 

PPT 

Hitra kommune har vært vertskommune for interkommunal PP-tjeneste som har favnet gamle 

Snillfjord kommune. Omfanget av spesialundervisning er lavere enn for sammenlignbare 

kommuner og landet for øvrig. 

Barnevern  

Hitra kommune har reetablert egen barneverntjeneste etter å ha samarbeidet med Frøya 

kommune over en periode. I følge handlings- og økonomiplan synes tjenesten å ha et økt 

tilfang av meldinger. Tallene viser at det er en større andel barn i kommunen er omfattet av 

undersøkelser og tiltak enn gjennomsnittet for landet. Det er nasjonalt kommet indikasjoner på 

at Covid-19 pandemien har konsekvenser for tjenester som håndterer utsatte barn og unge. 

Det arbeides for å etablere egen barne- og familietjeneste i den nye kommunen. Revisor har 

ikke spesifikk informasjon om situasjonen for barneverntjenesten på Hitra pt. 
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Tabell 17. Barnevern Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra KOSTRA

-gr 3 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

7734 7252 9053 11086 8387 

Barn med melding ift, innbyggarar 0-17 år 
(prosent) 

8,5 9,9 5,4 5,5 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift, innbyggarar 0-22 
år (prosent) 

4,7 6 4,8 5,2 3,8 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

19,1 25,6 26,3 18,3 19,2 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 
år 

5,7 6,7 7,5 6,1 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 
dager 

100 99 98,2 98,1 99,1 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 
7 dager 

93,1 98 87,5 80,6 79,4 

 

Tabell 18. Barnevern Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord KOSTRA

-gr 5 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per 
innbyggar 0-22 år (kr) 

10657 8008 8551 8631 8387 

Barn med melding ift, innbyggarar 0-17 år 
(prosent) 

3,9 3,4 2,8 4,6 4,6 

Barn med barnevernstiltak ift, innbyggarar 0-22 
år (prosent) 

6,3 6,2 4,4 4,5 3,8 

Barn med undersøking eller tiltak per årsverk 
(funksjon 244) (antall) 

10,7 12,3 7,1 18,7 19,2 

Stillinger med fagutdanning per 1 000 barn 0-17 
år 

8,4 7,3 8,0 5,6 5,0 

Andel meldinger i alt som behandles innen 7 
dager 

100,0 100,0 100,0 99,0 99,1 

Andel meldinger som går til undersøkelse innen 
7 dager 

77,8 33,3 71,4 83,0 79,4 

 

Andelen barn med melding til barnevernet varierer noe i Snillfjord, men ligger under både 

kostragruppen og landet for øvrig siste to år. Andelen barn med tiltak fra barneverntjenesten 

er noe lavere enn sammenlignbare kommuner og resten av landet. Det er i snitt synkende 

antall barn med undersøkelse/tiltak pr årsverk i tjenesten, og tjenesten håndterer i snitt færre 

undersøkelser/tiltak pr årsverk enn landet for øvrig. Det kan synes som barneverntjenesten 

har færre fagutdannede enn sammenlignbare kommuner og landet. Alle meldinger blir 

behandlet innen 7 dager, og det er en varierende andel meldinger som går til undersøkelse. 

Barneverntjenesten i Snillfjord har varierende driftsutgifter, og plasserer seg i 2019 mellom 

snittet for sammenlignbare kommuner og landet. 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Hitra kommune - 27 

Voksenopplæring  

Hitra har egen voksenopplæring som har som hovedoppgave å håndtere 

Introduksjonsprogrammet på vegne av kommunen. Dette gjelder språkopplæring, 

arbeidsrettet praksis og bosetting. Tjenesten samarbeider med Dalpro AS om blant annet 

språkkurs for arbeidsinnvandrere. 

Kultur/ barne- og ungdomstiltak 

Kulturskolen har pr. i dag 6 lærere, 5 i hel stilling og 1 deltidsansatte i 60 % stilling. Stillingene 

ved kulturskolen er besatt av kvalifisert personale. Pr. 1. oktober 2019 er det registrert 115 

elever i kulturskolen med til sammen 141 elevplasser. 

Ungdomsbasen er f.o.m. høsten 2018 styrket med en egen stilling som klubbleder. Basen 

holder åpent 4 dager pr. uke, mandag til torsdag fra kl. 14:30 – 18:00 med tilsammen 14,0 

timer åpningstid. Basen er først og fremst et sted hvor ungdommene møtes for å være sosiale 

med hverandre etter skoletid. 

Hitra kino hadde i 2018 totalt 7.306 besøkende fordelt på 272 forestillinger. Besøkstallet er det 

høyeste som noen gang har vært registrert på kinoen. Det ble innført 5 kinoforestillinger pr. 

uke f.om. høsten 2017, med 2 barne- og 3 voksenforestillinger pr. uke. (onsdag, fredag og 

søndag). 

Biblioteket er i dag plassert i Hitra kultursenter (fra 2013) og har åpent 6 dager pr. uke. Ukentlig 

åpningstid er på 39 timer. Hitra bibliotek har en oppdatert samling, og tiltalende lokaler. 

Biblioteket satser på digitalisering og leseglede. 
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4.2.2 Velferd 

I figur 5 er risikovurderingen innenfor velferd oppsummert. I fortsettelsen følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen  

 

Figur 4. Risikovurdering velferd 

 

Økonomisk sosialhjelp  

 

Tabell 19. Økonomisk sosialhjelp Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra KOSTRA- 

gr 3 
Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 
Sosialhjelpsmottakere (antall) 123 144 147 3164 116032 
Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp (antall) 

70 85 94 1805 58573 

 

Tabell 20. Økonomisk sosialhjelp Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord KOSTRA- 

gr 5 
Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 
Sosialhjelpsmottakere (antall) 12 10 11 1291 116032 
Antall barn i familier som mottok 
sosialhjelp (antall) 

.. .. .. 923 58573 

 

Økonomisk sosialhjelp - barnefattigdom

Bolig
Flyktninger - introduksjonsprogram
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Omfanget av økonomisk sosialhjelp i Hitra kommune er økende med hensyn til antall 

mottagere. Tilsvarende er antallet barn i familier som mottar sosialhjelp økende. Utviklingen i 

arbeidsmarkedet som følge av Covid-19 pandemien vil trolig også ha innvirkning på omfanget 

av økonomisk sosialhjelp.  

Bolig 

Tabell 21. Bolig Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra KOSTRA

-gr 3 
Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 
Totalt antall kommunalt disponerte boliger (antall) 134 148 173 3497 95871 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere  (antall) 

29 32 37 33 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

2077 1105 2826 1101 1553 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 5638 6992 8217 10748 9535 

Andel nye søkere som har fått avslag på kommunal 
bolig (prosent) 

4 8 11 17 27 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 
(antall) 

3,4 4 3,8 2,6 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

14,8 13,0 12,5 12,8 13,4 

 

Hitra kommune har et økende antall kommunale boliger, og høyere investeringsutgifter til 

boligformål sammenlignet med andre kommuner. Av de som søker kommunal bolig så er det 

omkring 10 % som får avslag, noe som er lavere enn sammenlignbare kommuner og landet. 

Ordningen med startlån brukes i større grad enn i sammenlignbare kommuner og landet for 

øvrig. Omfanget av husbankfinansiering er på nivå med sammenlignbare kommuner og landet. 
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Tabell 22. Bolig Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord KOSTRA

-gr 5 
Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 
Totalt antall kommunalt disponerte boliger 
(antall) 

25 .. 30 1744 95871 

Kommunalt disponerte boliger per 1000 
innbyggere  (antall) 

25 .. 31 34 21 

Brutto investeringsutgifter til boligformål per 
innbygger i kroner (kr) 

8354 16272 8945 2431 1553 

Lønnsutgifter per eid kommunal bolig (kr) 24600 .. 14967 12029 9535 
Andel nye søkere som har fått avslag på 
kommunal bolig (prosent) 

.. .. 0 26 27 

Antall boliger godkjent av kommunen for 
finansiering med startlån, per 1000 innbyggere 
(antall) 

: : 4,1 2,8 1,4 

Antall husstander tilkjent statlig bostøtte fra 
Husbanken per 1000 innbyggere (antall) 

: : 4,1 13,3 13,4 

 

Snillfjord kommune har et økende antall kommunale boliger, og høye investeringsutgifter til 

boligformål sammenlignet med andre kommuner. Av de som søker kommunal bolig så er det 

ingen som får avslag. Ordningen med startlån brukes i større grad enn i sammenlignbare 

kommuner og landet for øvrig. Omfanget av husbankfinansiering er godt under 

sammenlignbare kommuner og landet. 

Flyktninger  

Kommunen har vedtak om å ikke bosette flyktninger i perioden 2019 – 2020. Dette har som 

konsekvens at tjenesten gradvis bygges ned etter hvert som deltakere fases ut av 

introduksjonsprogrammet.  
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4.2.3 Helse- og omsorgstjenester 

I figur 6 er risikovurderingen innenfor helse- og omsorgstjenester oppsummert. I fortsettelsen 

følger en nærmere beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 5. Risikovurdering helse og omsorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjenesten for funksjonshemmede

Rus og psykiatri
Heldøgns omsorg

Hjemmetjenesten
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Tabell 23. Helse og omsorg Hitra 
Nøkkeltall  Hitra Landet 

uten 
Oslo 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2018 2019 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 
m/ helseutdanning (prosent) 

78 80 80 76 78 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

39 41 .. 32 .. 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

29 31 .. 48 .. 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere 
på sykehjem (prosent) 

13 12 .. 12 .. 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc 
(prosent) 

100 100 100 90 91 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud  (prosent) 

4,69 3,9 0 0.67 0 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger 
(årsverk) 

343 320 348 306 314 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) 0,6 0,58 .. 0.56 .. 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

16 17 17 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

11 11 11 10 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 
år (årsverk) 

62 38 48 42 44 

 

Hitra kommune er over landsgjennomsnittet når det gjelder helsefaglig utdanning innen 

omsorgstjenesten i 2019. Andelen brukere av hjemmetjenester er økende og i 2018 over 

landsgjennomsnittet. Andelen brukere av sykehjem er på nivå med resten av landet. Andelen 

beboere med brukertilpassede enerom med tilgang til eget bad/WC 100 % og godt over 

landsgjennomsnittet. Årsverk pr bruker av omsorgstjenester er over landsgjennomsnittet. 

Tilgangen på lege er godt over landsgjennomsnittet, mens tilgangen på fysioterapeut er på 

nivå med øvrige kommuner. Årsverk i helsestasjons-/skolehelsetjenesten har variert, men er 

pt over landsgjennomsnittet. Rådmannen oppgir kapasitetsutfordringer innen heldøgns 

omsorg. 
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Tabell 24. Helse og omsorg Snillfjord 
Nøkkeltall  Snillfjord Landet 

uten 
Oslo 

Landet 
uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2018 2019 

Andel brukerrettede årsverk i omsorgstjenesten 
m/ helseutdanning (prosent) 

77 72 87 76 78 

Andel innbyggere 80 år og over som bruker 
hjemmetjenester (prosent) 

25 34 .. 32 .. 

Andel brukere av hjemmetjenester 0-66 år 
(prosent) 

18 20 .. 48 .. 

Andel innbyggere 80 år og over som er beboere 
på sykehjem (prosent) 

21 29 .. 12 .. 

Andel brukertilpassede enerom m/ eget bad/wc 
(prosent) 

90 90 89 90 91 

Andel innbyggere 67-79 år med 
dagaktivitetstilbud  (prosent) 

0 0 0 0.67 0 

Årsverk helse og omsorg per 10 000 innbygger 
(årsverk) 

448 484 497 306 314 

Årsverk per bruker av omsorgstjenester (årsverk) 0,73 0,72 .. 0.56 .. 

Avtalte legeårsverk per 10 000 innbyggere 
(årsverk) 

11 10 10 11 11 

Avtalte fysioterapeutårsverk per 10 000 
innbyggere (årsverk) 

8 8 9 10 10 

Avtalte årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten per 10 000 innbyggere 0-20 
år (årsverk) 

14 16 17 42 44 

 

Snillfjord kommune godt over landsgjennomsnittet når det gjelder helsefaglig utdanning innen 

omsorgstjenesten i 2019. Andelen brukere av hjemmetjenester er økende og i 2018 over 

landsgjennomsnittet. Andelen brukere av sykehjem er betydelig høyere enn resten av landet. 

Andelen beboere med brukertilpassede enerom med tilgang til eget bad/WC er likt med 

landsgjennomsnittet. Årsverk pr bruker av omsorgstjenester er godt over landsgjennomsnittet. 

Tilgangen på lege og fysioterapeut er noe under landsgjennomsnittet. Helsestasjons-

/skolehelsetjenesten er og har vært har vært under landssnittet over siste tre år. 
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Psykiatri / psykisk helsevern og rus 

Tabell 25. Psykiatri og rusomsorg Hitra 
Nøkkeltall  Hitra KOSTR

A-gr 3 
Landet 

uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer med 
rusproblemer (prosent) 

4,6 2,7 50,3 8,7 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

8,6 8,5 8,9 6,5 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk 
helsearbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)  
(antall) 

10,8 10,7 11,2 10,6 9,0 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og sosial)  
(antall) 

12,5 13 6,8 3,8 3,2 

 

Hitra kommune har i 2017 og 2018 hatt lave driftsutgifter for tilbud til personer med ruslidelser. 

I 2019 er dette gått dramatisk opp. Hvorvidt dette har sammenheng med kommunens satsning 

på videreutdanning i psykiatri og rus eller om det har andre forklaringer, er ukjent for revisor. 

Kommunen ligger over landsgjennomsnittet ift kompetanse innen psykisk helse og rus. 

Tabell 26. Psykiatri og rusomsorg Snillfjord 
Nøkkeltall  Snillfjord KOSTR

A-gr 5 
Landet 

uten 
Oslo 

2017 2018 2019 2019 2019 

Andel netto driftsutgifter til tilbud til personer 
med rusproblemer (prosent) 

0,0 0,0 0,0 1,1 13,9 

Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000 
innbyggere (helse- og omsorg) (antall) 

0,0 0,0 0,0 9,3 4,9 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
psykisk helsearbeid per 10 000 innbyggere 
(helse og sosial)  (antall) 

0,0 0,0 0,0 14,0 9,0 

Årsverk av personer med videreutdanning i 
rusarbeid per 10 000 innbyggere (helse og 
sosial)  (antall) 

0,0 0,0 10,3 5,3 3,2 

 

Snillfjord kommune oppgir for 2019 at de har dobbelt så mange årsverk med personer med 

videreutdanning innen rusfeltet enn landet for øvrig. Ut over dette er det ikke oppgitt at de har 

driftsutgifter til rus eller psykisk helse.  

 



Revisjon Midt-Norge SA 

 - Revisors risiko- og vesentlighetsvurdering – Hitra kommune - 35 

Funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede  

Hitra kommune har hatt en økning i antall innbyggere med psykisk utviklingshemming siste 

årene. Flere nye brukere i handlingsplanperioden vil utfordre Hitra kommune både på 

kompetanse og kapasitet. Det er ikke lagt inn nye stillinger i handlingsplanperioden for å møte 

økning i antall brukere. Aktivitetstilbudet er redusert i 2019. Rådmannen har også signalisert 

økonomiske utfordringer knyttet til refusjoner for ressurskrevende brukere gjennom skjerpede 

krav/kriterier. 

Lege/ legevakt/ psykolog/ helsestasjon 

Økonomi og handlingsplan viser til at legedekningen er styrket med 1 fastlegehjemmel og 

tilhørende hjelpepersonell. Styrkingen vil gjøre tjenesten mindre sårbar, sikre ivaretagelse av 

vaktansvar og kommunale legeoppgaver samt håndtere økning i innbyggertall i ny kommune 

fra og med 2020. Flere leger skal ut i spesialisering i perioder i løpet av året. Ordningen med 

turnuslege videreføres. Hitra og Frøya samarbeider om legevakt fra kl 15.30 til 20.00 på 

hverdager, og kommunen deltar i legevaktsamarbeid i orkdalsregionen på kveld/natt/helg. 

Helsestasjonen har blitt tildelt prosjektmidler til styrking av skolehelsetjenesten, dette blir et 

prioritert område sammen med oppvekst. En ansatt er i videreutdanning til helsesykepleier. 

Barne- og familieveileder (psykisk helse barn/unge) og ledig stilling kommunepsykolog vil bli 

organisert under tjenesten i påvente av ny enhet barn/unge. 
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4.2.4 Teknisk drift 

Figur 7 oppsummer risikovurderingene innenfor teknisk drift. Under følger en nærmere 

beskrivelse av data som er grunnlag for vurderingen. 

 

Figur 6. Risikovurdering teknisk 

 

Planarbeid  

Hitra kommune har en kommuneplan som er gjeldende for perioden 2014 – 2024. Ved 

kommunesammenslåing aktualiseres et større planarbeid, eksempelvis arbeid med 

kommuneplanens samfunnsdel. Det vil også oppstå et behov for avstemming av de føringer 

som ligger i kommuneplanens arealdel, ved at kommunens areal øker. Revisor er ikke kjent 

med at kommunen har igangsatt større arbeid med kommuneplan.  

 

 

 

 

 

Nødnett beredskapstjenestene
Overordnet planarbeid

Vann og avløp
Dispensasjonssaker

Byggesak
Renovasjon
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Byggesak  

Tabell 27. Byggesak Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra 

KOSTR
A-gr 3 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 
Byggesøknader i alt behandlet (antall) 153 130 170 1594 68029 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 
med 3 ukers frist (dager) 

7 11 12 16 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker 
med 12 ukers frist (dager) 

16 49 2 24 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

10 48 25 12 17 

 

Hitra kommune har et økende omfang av byggesøknader. For saker med tre ukers frist synes 

kommunen å ha en saksbehandlingstid som er innenfor regelverket. Kommunen har 

varierende saksbehandlingstid for saker med 12 ukers frist. Kommunen har en til dels mye 

høyere andel innvilgede dispensasjoner enn andre kommuner. 

Tabell 28. Byggesak Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTR
A-gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Byggesøknader i alt behandlet (antall) 91 81 128 1594 68029 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 3 ukers frist (dager) 

16 21 24 16 18 

Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 
byggesaker med 12 ukers frist (dager) 

48 31 .. 24 33 

Andel av innvilgete byggesøknader som skjer 
gjennom vedtak om dispensasjon fra plan 
(prosent) 

14 43 28 12 17 

 

Snillfjord kommune har også et økende omfang av byggesøknader. For saker med tre ukers 

frist synes kommunen å ha en saksbehandlingstid i strid med regelverket. Kommunen har 

lengre saksbehandlingstid enn kostragruppen og landet for saker med 12 ukers frist. Det er 

ikke oppgitt gjennomsnittlig saksbehandlingstid for 2019 for disse sakene, men vi ser at 

kommunen strever med å overholde 3 ukersfristen det samme året. Kommunen har flere 

innvilgede dispensasjoner enn andre kommuner. 
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Eiendomsforvaltningen  

 

Tabell 29. Eiendomsforvaltning Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra 

Kostra- 
gr 3 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

9,6 9,6 9,9 10,4 9,00 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 6,58 6,54 6,24 7,05 4,91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 486 519 579 721 600 

Formålsbygg areal totalt (m2) 30573 30711 29459   

 

Hitra kommune har driftsutgifter til eiendomsforvaltning på omtrent samme nivå som 

sammenlignbare kommuner og landet. Kommunen har høyere gjennomsnittlig areal 

formålsbygg enn landet for øvrig, men lavere enn sammenlignbare kommuner. 

Vedlikeholdskostnadene er økende, men ligger fortsatt under nivået i kostragruppen og landet.  

 

Tabell 30. Eiendomsforvaltning Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

Kostra- 
gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i 
prosent av samlede driftsutgifter (prosent) 

10,70 . 9,30 9,20 9,00 

Areal på formålsbygg per innbygger (m2) 8,95 . 9,12 7,62 4,91 

Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr) 552 . 630 614 600 

Formålsbygg areal totalt 8829  8829  
 

 

Snillfjord kommune har driftsutgifter til eiendomsforvaltning på omtrent samme nivå som 

sammenlignbare kommuner. Kommunen har høyere gjennomsnittlig areal formålsbygg enn 

kostragruppen og landet for øvrig. Vedlikeholdskostnadene synes å ligge på noenlunde 

samme nivå som i sammenlignbare kommuner 
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Vann og avløp 

Tabell 31. Vann og avløp Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra 

Kostra- 
gr 3 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva, 4086 3791 3791 3722 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,33 0 1,34 .. 0,65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

17,3 14,7 14,6 .. 29,8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva, 3512 3512 3400 3908 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

3,04 .. .. .. 0,64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt  (prosent) 

18,8 18,8 .. .. .. 

 

Vi ser at vann og avløpsgebyrene er redusert noe de to siste årene, men revisor har merket 

seg en varslet økning i gebyrene for 2020. For vanngebyret ligger Hitra litt over 

landsgjennomsnittet, mens for avløp ligger kommunen godt under landet for øvrig.  Kommunen 

synes å ha investert betydelig i vannforsyning i 2019. Rådmannen har signalisert at behovet 

for økt fokus på avløpsområdet i Hitra kommune er helt nødvendig. Oppgavene i forhold til 

opprydding på avløpsområdet i forhold til lokal forurensning og drift i årene fremover vil øke. 

Behovet for økt fagkompetansen på området er til stede. 

Tabell 32. Vann og avløp Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

Kostra- 
gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl, mva, 3908 4885 4885 4583 3739 

Andel fornyet kommunalt ledningsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

0,94 2,27 .. .. 0,65 

Andel av total kommunal vannleveranse til 
lekkasje (prosent) 

27 27,6 .. .. 29,8 

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl, mva, 2856 2856 2912 4218 4142 

Andel fornyet kommunalt spillvannsnett, 
gjennomsnitt for siste tre år (prosent) 

.. 5,93 2,97 .. 0,64 

Andel innbyggere tilknyttet anlegg der 
rensekrav er oppfylt  (prosent) 

100 100 .. .. .. 

 

Vi ser at vanngebyret for Snillfjord har økt vesentlig siste tre år, og at dette er noe høyere enn 

for sammenlignbare kommuner, og vesentlig høyere enn landet for øvrig. Det er vanskelig å si 

noe entydig om Snillfjord sin satsing på fornyelse av vannledningsnettet, da de for 2019 ikke 

har rapportert tall til Kostra. Tallene for 2017 og 2018 tyder på at kommunen har satset 
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betydelig på dette, og at dette speiles i økningen i gebyret. Omfanget av brudd/lekkasjer har 

vært stabilt og omtrent på nivå med landet forøvrig. Årsgebyr for avløpstjenesten er vesentlig 

lavere enn for kostragruppen og landet for øvrig. I Snillfjord kan det synes som alle innbyggere 

er tilknyttet avløpsanlegg hvor rensekrav er oppfylt. 

Renovasjon  

Begge de gamle kommunene får utført renovasjonstjenester gjennom det interkommunale 

selskapet ReMidt IKS (tidl Hamos IKS). Vi ser av tabellene under at dette gir lik 

gebyrbelastning for innbyggerne i regionen, og at gebyrene er lavere enn for landet for øvrig. 

Det ble i 2016 gjennomført en selskapskontroll med Hamos. 

Tabell 33. Renovasjon Hitra 

Nøkkeltall  
Hitra 

KOSTRA
-gr 3 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl, mva, 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2553 2750 2750 2759 2851 

Andel levert til materialgjenvinning inkl, 
biologisk behandling (prosent) 

30,8 30,5 29,6 .. .. 

 

Tabell 34. Renovasjon Snillfjord 

Nøkkeltall  
Snillfjord 

KOSTRA
-gr 5 

Landet 
uten Oslo  

2017 2018 2019 2019 2019 

Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl, mva, 
(gjelder rapporteringsåret+1) (kr) 

2450 2750 2750 3267 2851 

Andel levert til materialgjenvinning inkl, 
biologisk behandling (prosent) 

30,8 30,5 29,7 .. .. 

 

Brann- og redningstjenester  

I Økonomi- og handlingsplan står det at brannvesenets oppgaver er regulert gjennom Lov om 

brannvern, som blant annet inneholder krav om godkjent brannordning for den enkelte 

kommune. Godkjent brannordning for Hitra viser en dimensjonering på 1,0 årsverk ut over 

utrykningsmannskapene for å sikre at oppgaver etter loven gjennomføres på en 

tilfredsstillende måte. I tillegg har kommunen etablert felles feievesen med Frøya kommune 

gjennom Sør-Fosen Interkommunale feiervesen og forebyggende brannvern med totalt to 

årsverk faglærte feiere. Det arbeides fortsatt med utredning av felles brann- og feiervesen i 

Øyregionen. Fra 01.01.2020 vil Hitra kommune også få ansvaret for drift av Sunde 

brannstasjon medfølgende 8 mannskaper. Revisor vil bemerke at dette er en viktig tjeneste, 
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både forebyggende og i beredskap. Tjenesten selv uttrykker at nødnettet ikke er 

tilfredsstillende. 

Næring 

Hovedfokus for kommunens næringsarbeid vil fortsatt være tilrettelegging av industriområder 

med opparbeidet infrastruktur for videresalg og næringsetablering. Det reklameres for 

områdene, avtaler fremforhandles og fremmes for politisk behandling. 

Miljø og klima  

Hitra kommune har hatt egen kommunedelplan for energi og klima i perioden 2010-2020. Med 

utløp av plan og kommunesammenslåing vil det være naturlig å drøfte planbehovet på dette 

området opp mot nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning i kommunene. Revisor er kjent med at det arbeides for å utvikle et eget 

klimaregnskap for Hitra kommune. 

 

4.3 SELSKAPER HVOR KOMMUNEN HAR 
EIERINTERESSER  

I figur 7 er risikovurderingene knyttet til kommune sine eierinteresser oppsummert og 

grunnlaget for vurderingene er nærmere vurdert i fortsettelsen.  

 

Figur 7. Risikovurdering eierskap 

 

Midt Norge 110-sentral IKS

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Kristiansund og Nordmøre havn IKS

Remidt IKS

DalPro AS

Trønderenergi AS

Remidt Næring AS

Konsek Trøndelag IKS

Sodvin SA

Næringshagen i Orkdalsregionen AS
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Under presenteres nye Hitra kommunes eierskap i interkommunale selskaper og 

aksjeselskaper. Revisor tar forbehold mht riktigheten av eierandeler og innskudd/balanseførte 

verdier, da eiersituasjonen har endret seg for flere selskap som følge av 

kommunesammenslåinger. Flere selskap har også nye selskapsavtaler og har vært gjenstand 

for omorganiseringer/fusjoner. 

Tabell 35. Eierandeler i IKS og SA 
Selskap Innskudd/bal.verd Eierandel (%) 

Konsek Trøndelag IKS 25 000,00 1,00 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 1,00 2,18 

Midt Norge 110-sentral IKS 1,00 1,50 

Revisjon Midt-Norge SA 60 000,00 1,64 

Agdenes regnskap SA 500,00  

Kristiansund og Nordmøre havn IKS 0 6 

Remidt IKS 0 3,9 

Sodvin SA   

 

Tabell 36. Eierandeler i AS/ASA 
 Innskudd/bal.verd Aksjer/andel Eierandel (%) 

DalPro AS 4476000  51 

Kommunekraft AS 1 000,00 1 0,31 

Midt-Norsk Fergeallianse AS 20000  14,29 

Museene i Sør-Trøndelag AS 23780  4,16 

Norske Skogindustrier ASA  2022  

Næringshagen i Orkdalsregionen AS 10 500,00 100 0,90 

Oi - Trøndersk Mat og Drikke AS 10000  4,6 

Remidt Næring AS 13409490  8,21 

Tjeldbergodden Utvikling AS 225000  3,6 

Torghatten ASA 9 744,00 87  

Trøndelag Reiseliv AS 638,97  0,04 

Trønderenergi AS 5 071 000,00 135000 3,62 

 

4.3.1 Eierskapskontroll 

Nye Hitra kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding for det samlede eierskapet etter 

sammenslåing av de to kommunene. KS anbefaler at eierskapsmeldinger behandles årlig, 

mens ny kommunelov har et minstekrav på at eierskapsmeldinger skal behandles minst en 

gang i valgperioden. Det vil være viktig å påse at kommunestyret behandler slik 

eierskapsmelding, slik at man er klar over hva man eier og hvorfor man eier. Hitra kommune 

utarbeidet første gang slik eierskapsmelding i 2013, og som senere er revidert. 
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Ifølge KS bør Eierskapsmeldingen som et minimum inneholde en oversikt over kommunens 

virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid, politisk styringsgrunnlag gjennom 

kommunens prinsipper for eierstyring, og juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- 

og samarbeidsformene. Videre mener KS at den også bør ha en formålsdiskusjon og 

selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene, og 

selskapenes samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk osv. 

På generelt grunnlag er det ofte ordføreren som oppnevnes som eierrepresentant. I de tilfeller 

hvor andre enn ordfører oppnevnes som eierrepresentant, er det ekstra viktig å sikre god 

informasjonsutveksling mellom eierrepresentanten og resten av kommunestyret. Enkelte 

kommuner har etablert et rapportskjema for eierrepresentanter, hvor man fyller ut hvilket 

selskap man har vært i generalforsamling/representantskap for, hvilke saker som var til 

behandling og hvilke vedtak som ble fattet i viktige saker. Det kan også være krav om at 

skjemaet skal refereres i kommunestyret. Det er heller ikke uvanlig at det opprettes eierutvalg 

for å sikre tilstrekkelig involvering i saker knyttet til eierstyring. 

Hitra og Snillfjord har i forrige periode samarbeidet om gjennomføring av selskapskontroll 

(eierskapskontroll + forvaltningsrevisjon i selskap) i Hamos forvaltning IKS (ReMidt IKS). I 

kontrollen av Hamos IKS ble det blant annet påpekt manglende eierskapsmeldinger i flere 

kommuner. Ved at dette er blitt lovpålagt og pt ikke behandlet i nye Hitra kommune, vil dette 

være et forhold å følge opp. 

Revisor merker seg også at kommunens eierskap i IKS og SA gjennomgår endringer som 

følge av kommunesammenslåing, eksempelvis endrede eierandeler. Dette skjer både 

gjennom at kommuner slår seg sammen, men også påvirket av endrede eierstrukturer i 

selskapene. Det er derfor relevant å gjennomføre eierskapskontroller i selskap som i vesentlig 

grad er berørt av slike endringer, og se på hvorvidt dette er ivaretatt gjennom god eierstyring. 

4.3.2 Forvaltningsrevisjon i selskaper 

Selskaper som utfører tjenester for kommunene, og selskaper hvor kommunen har vesentlige 

økonomiske forpliktelser og interesser, vil generelt ha høyere vesentlighet enn selskaper hvor 

kommunen kun har et begrenset økonomisk ansvar. Revisor gjennomgår derfor noen utvalgte 

selskap som yter tjenester til kommunen eller hvor kommunen har en viss økonomisk 

interesse. 

Konsek Trøndelag IKS har som formål å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for 

deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift. Selskapet er saksbehandler for 28 

kontrollutvalg i Trøndelag, og yter ikke direkte brukerrettede tjenester i kommunen. Selskapet 
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utgjør en veldig begrenset økonomisk risiko for Hitra kommune. Det er ikke gjennomført 

forvaltningsrevisjon i selskapet. Selskapet vurderes til å ha liten risiko. 

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS er et selskap som leverer arkivtjenester for å hjelpe 

eierne med å oppfylle krav i arkivloven. Selskapet har mange eiere, og leverer en relativt viktig 

tjeneste for eierne sine. Det har ikke blitt gjennomført eierskapskontroll eller 

forvaltningsrevisjon i selskapet tidligere, noe som øker revisors risikovurdering. Selskapet 

vurderes til å ha moderat risiko.  

Midt-Norge 110-sentral IKS har som primæroppgaver å ta imot nødmeldinger, alarmere og 

kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. Sentralen favner en lang rekke 

kommuner og brannvesen. Selskapet utfører kritiske tjenester for kommunen og vurderes å 

ha høy risiko. 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er opprettet for å ivareta og samordne den kommunale 

havnevirksomheten i samarbeidsområdet. Havneselskapet skal sammen med andre 

interesser bidra til et konkurransedyktig og kostnadseffektivt havnetilbud i regionen, og for 

tilrettelegging av infrastruktur som sikrer en best mulig forbindelse mellom sjø- og 

landtransporten. Havneselskapet skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige 

oppgaver som etter havne- og farvannsloven og annen lovgivning som gjelder havnesektoren, 

påhviler de samarbeidende kommunene. Selskapet har èn eier 38 % eierandel (Kristiansund) 

og ni eiere med eierandeler på mellom 4 % og 9 %. Selskapet har vært gjenstand for 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2020, noe som må vurderes som et 

risikoreduserende tiltak. Selskapet yter allikevel viktige infrastrukturtjenester til kommunen, det 

kan ta noe tid før tiltak er implementert i tråd med revisors anbefalinger fra forvaltningsrevisjon, 

og vurderes på bakgrunn av dette til middels risiko.  

Remidt IKS har som formål å på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet 

å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til 

innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall/slam og alt som naturlig hører med 

til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av 

virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet yter direkte brukerrettede tjenester 

som er viktige for innbyggerne i kommunen, og kommunen hefter for selskapets økonomiske 

forpliktelser. Selskapet er en sammenslutning av Hamos, Envina og NIR, og fusjon er 

gjennomført i 2019. To av selskapene har vært gjenstand for eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i forrige periode. Med bakgrunn i organisatoriske endringer og betydningen 

av gode tjenester for innbyggerne, er revisors vurdering av risiko satt til moderat.   
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Revisjon Midt-Norge SA har som formål å utføre revisjon av de kommuner og 

fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende 

kommunelov. Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres 

deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for 

revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine 

revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. Selskapet yter ikke brukerrettede tjenester i 

kommunen, og kommunen hefter økonomisk kun for andelsinnskuddet. Det er ikke 

gjennomført forvaltningsrevisjon i selskapet3.  

Sodvin SA har som formål å være en lokalt forankret og tilgjengelig eier av datterselskaper 

og tilknyttede selskaper som leverer kvalitet til konkurransedyktige betingelser. Konsernet skal 

gjennom eierinteresser og styrerepresentasjon sikre innflytelse i et selskap som til lavest mulig 

og økonomisk forsvarlig pris, distribuerer energi til morselskapets medlemmer i 

konsesjonsområdet. Selskapet er eier av flere ulike aksjeselskaper innen strømproduksjon, 

teknologi, eiendom og økonomi. Hitra kommunes eierskap vurderes til lav risiko.  

TrønderEnergi AS eies av flere kommuner i Sør-Trøndelag. Selskapet arbeider for å skape 

verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte tjenester til det beste for regionen. 

På grunn av flere kommunesammenslåinger fra 2020 er det endringer i eiersammensetningen 

i selskapet, og revisor vurderer på bakgrunn av dette selskapet til å ha moderat risiko. Det ble 

gjennomført en selskapskontroll i Trønderenergi i 2014, og det kan derfor være aktuelt med 

en ny gjennomgang. Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon av selskapet i samarbeid med 

flere av eierkommunene kan være en aktuell løsning, da det er mange små eiere i selskapet.  

Næringshagen i Orkdalsregionen AS er et innovasjons- og utviklingsselskap som arbeider 

for vekst og nyskaping i næringslivet i Orkdalsregionen. Selskapet yter ikke brukerrettede 

tjenester, men har utadrettet virksomhet i form av rådgivning. Det er ikke gjennomført 

forvaltningsrevisjon i selskapet. Revisor vurderer risiko til lav. 

ReMidt Næring AS sitt formål er næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, 

herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer i andre selskaper, fast eiendom og hva dermed 

naturlig står i forbindelse. I aksjeeieravtalen vises det til at man gjennom å skille ut 

næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget aksjeselskap, kan eierne rendyrke 

næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren. Selskapet skal være aktivt og 

kunne tilby sine kunder et bredt spekter av tjenester innen avfallshåndtering. Formålet for 

eierkommunene og ReMidt IKS er økonomisk utbytte fra virksomheten ReMidt næring AS. 

 

3 Revisor har ikke vurdert risiko mht Revisjon Midt-Norge SA 
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Tilsvarende ReMidt IKS er selskapet nyopprettet, og består av en fusjon av flere lignende 

selskaper fra de tidligere selskapenes områder. Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon i 

selskapet. Revisor vurderer risiko til moderat med bakgrunn i usikkerhet knyttet til å oppnå 

formålet med selskapet.  

DalPro AS skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter med høy kvalitet og handel 

for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart 

arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv 

ved eget arbeid. For personer som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og 

tilsetting i varig tilrettelagt arbeid i DalPro AS produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt 

arbeid i ordinært arbeidsliv. Bedriften yter i samarbeid med NAV viktige tjenester for 

innbyggere som står i fare for å miste tilknytning til arbeidslivet. Selskapet var gjenstand for 

eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i 2012, hvor det eneste som ble påpekt var 

manglende eierskapsmelding (eierskapskontroll). Selskapet framstår som solid, men har 

svakere økonomisk resultatutvikling. Revisor vurderer risiko til moderat med bakgrunn i 

selskapets formål og økonomisk utvikling. 
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KILDER 
Økonomi- og handlingsplan Hitra kommune 2020-2023 

Møteinnkallinger og protokoller Hitra kommunestyre 2020- 

ssb.no/kostra 

Årsrapporter 2018  

Proff.no 

Purehelp.no 
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VEDLEGG 1 METODE 

Datagrunnlag 
Kommunale dokumenter 

Årsmelding siste år 

Budsjettdokument 

Kommuneplanens samfunnsdel 

Tilstandsrapport for skolene 

Ansatte/bruker undersøkelser 

Statistikk 

Det er hentet inn statistikk fra SSB basert på kommunene sin rapportering til KOSTRA. Bruken 

av KOSTRA tall sikrer er likt grunnlag fra år til år og mellom kommuner. Dette forutsetter riktig 

rapportering fra kommunene. På noen variabler kan tallene avvike mellom KOSTRA og 

kommunenes egne tall. Dette kan skyldes at beregningsgrunnlaget kan være noe annerledes. 

De tallene som presenteres er hentet fra SSB sin KOSTRA-statistikk uten at det er gått 

nærmere inn på beregningene. 

Eksterne dokumenter 

Eksterne dokumenter omfatter eksempelvis beskrivelser av generelle risikoområder for 

kommunene, tilsynsrapporter og medieoppslag. 

Vurderinger 
Vurdering av risiko- og vesentlighet 

Basert på de innsamlede data gjøres det vurderinger på ulike tjenesteområder, økonomi og 

kommunale driftsområdet. Vurderingene baserer seg på en vurdering av sannsynligheten for 

at et forhold inntreffer og hvilken konsekvens det gir. I vurderingene benyttes en skala fra en 

til fem, og risiko beregnes som sannsynlighet X konsekvens. Tabell 17 gir en nærmere 

forklaring på bruk av skalaen for sannsynlighet og tabell 18 forklarer bruken av skalaen for 

konsekvens. 

1. Vurdering av sannsynligheten for at et forhold inntreffer:  

• Kompleksitet på området (iboende risiko)  
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• Risikoreduserende tiltak på området fra kommunen eller andre kontrollorgan vurderes 

ut fra hvor stort fokus det er på området / tjenesten.  

2. Vurdering av mulig konsekvens (alvorlighetsgrad) hvis et forhold inntreffer:  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for innbyggerne. Hvor mange blir berørt og hvor alvorlige er konsekvensene.  

• Hvilke konsekvenser har en svakhet eller mangel på kvalitet ved området / tjenesten 

for kommunen som organisasjon. Konsekvensene kan være relatert til økonomi, 

omdømme eller eksterne rammebetingelser.  

Tabell 37. Beskrivelse av sannsynlighet 
Skala Sannsynlighet i % for at 

forholdet inntreffer 
Valideringsord Beskrivelse 

1 < 10 % Lite sannsynlig Svært tvilsomt 

2 10-40 % Mindre sannsynlig Tvilsomt 

3 40-60 % Sannsynlig Det er indikasjoner på 

4 60-90 % Meget sannsynlig Vi tror at 

5 >90 % Svært sannsynlig Vi er overbevist om  

 

Tabell 38. Beskrivelse av konsekvens 
Skala Valideringsord Beskrivelse Eksempel 

1 Ubetydelig 

konsekvenser 

Ufarlig Mindre feil, eller overtredelse av internt 

regelverk som på kort sikt ikke vesentlig truer 

kommunens produktivitet, måloppnåelse eller 

tjenester til borgerne. 

2 Mindre alvorlig 

konsekvenser 

Farlig/lite 

alvorlig 

Mangelfull forvaltning der konsekvensene ikke 

nødvendigvis er alvorlige. Dette kan gjelde feil 

og mangler som har økonomiske konsekvenser, 

mindre overtredelse av internt regelverk og lov, 

eller saker som er tatt opp tidligere og som 

fortsatt ikke er rettet opp. 

3 Alvorlige 

konsekvenser 

Kritisk/alvorlig Kun til dels alvorlige konsekvenser, men gjelder 

saker med prinsipiell eller stor betydning.  

Misligheter og lovbrudd 

4 Meget alvorlige 

konsekvenser 

Meget kritisk Meget alvorlige brudd på lov eller reglement, 

eller andre feil og mangler der summen av dette 
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Meget 

alvorlig 

er så stor at dette må ansees som alvorlig i seg 

selv. 

Svindel og lovbrudd med konsekvenser 

5 Svært alvorlige 

konsekvenser 

Katastrofalt 

Svært alvorlig 

Fare for liv og helse 

Korrupsjon og lovbrudd med store konsekvenser 

 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen graderes slik at verdiene en til seks angir lav eller 

akseptabel risiko, verdiene sju til ti har middels risiko og kan være aktuelle for 

forvaltningsrevisjon og 11-25 er høg og ikke akseptabel risiko og bør være aktuell for 

forvaltningsrevisjon. Risikovurderingene plasseres da i en figur, eksempelvis figur 8, hvor 

akseptabel risiko er grønn, middels risiko er gul og høg risiko er rød. 

Sannsynlighet Konsekvens 

 Ubetydelig 

konsekvenser 

Mindre 

alvorlig 

konsekvenser 

Alvorlige 

konsekvenser 

Meget 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

alvorlige 

konsekvenser 

Svært 

sannsynlig 

5 10 15 20 25 

Meget 

sannsynlig 

4 8 12 16 20 

Sannsynlig 3 6 9 12 15 

Lite 

sannsynlig 

2 4 6 8 10 

Usannsynlig 1 2 3 4 5 

Figur 8. Risikovurdering 

 

Innen enkelte områder har vi valgt å fokusere på KOSTRA-tall og herunder kommunens 

ressursbruk vurdert opp mot sammenligningsgruppa i KOSTRA og landsgjennomsnittet, og 

sett på kommunens utvikling over år. Dersom kommunen innen et område synes å bruke 

mindre ressurser enn sammenlignbare kommuner, kan dette bety at kommunens tjenester ikke 

er i samsvar med lov og forskrifter eller kommunens egne vedtak. Dette kan i sin tur medføre 

at innbyggernes behov ikke fullt ut ivaretas. På den annen side kan nevnte forhold også 
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innebære at ressursene er bedre utnyttet i kommunen enn i sammenlignbare kommuner. Et 

sikrere svar på hva lavere ressursbruk reelt sett bunner i, vil kreve en grundigere gjennomgang 

av angjeldende områder. 

Vurdering av metoden 

Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ikke uttømmende for alle deler av kommunens 

virksomhet, men er overordnet med tanke å identifisere områder hvor det kan være relevant å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.  

Vurderingene baseres generelle risikoer for kommune Norge, særtrekk ved den enkelte 

kommune og tilgjengelig informasjon om og fra kommunen som, men går ikke i detaljer på 

enkeltområder.   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 -  www.revisjonmidtnorge.no 

 



  
Aktuelt fra utvalgene  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 26/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/178 - 3 
 
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. 
 
 



  
Henvendelse til kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 27/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/193 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om kommunens saksbehandling 
av byggesak, herunder saksgang for dispensasjonssøknader i byggesak til kontrollutvalgets 
neste møte. 
 
Vedlegg 
Henvendelse fra innbygger - Forsømmelse av opplysningsplikt 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget mottok en henvendelse fra innbygger vedrørende saksbehandling av 
innbyggerens byggesøknad. 

Kontrollutvalget realitetsbehandler ikke enkeltsaker, det vil si at kontrollutvalget, hverken kan 
behandle klager, oppheve, endre eller kjenne vedtak ugyldig, men kontrollutvalget kan se på 
om kommunens rutiner og systemer for saksbehandling, overholdelse av frister, 
veiledning/opplysningsplikt samt opplyse om klageadgang mv er overholdt i henhold til 
enhver tid gjeldene lovverk og kommunens egne retningslinjer. 
 
Konklusjon 
Kontrollutvalget bør vurdere om det er ønskelig å be kommunedirektøren om en generell 
gjennomgang av saksbehandlingsrutiner, systemer og om saksbehandlingen ivaretar 
bestemmelsene i gjeldene regelverk. 
 
 



1

Torbjørn Brandt

Fra: Olaf Martin Strand <om-stran@online.no>
Sendt: 4. juni 2020 12:56
Til: Torbjørn Brandt
Emne: VS: forsømmelse for opplysningsplikt

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

 
 
Sendt fra E‐post for Windows 10 
 

Fra:  
Sendt: torsdag 4. juni 2020 kl. 07.42 
Til: torbjørn.brandt@konsek.no 
Emne: forsømmelse for opplysningsplikt 
 
 
 
Hei! 
 
Jeg ønsker at kontrollutvalget i Hitra kommune ser på denne saken. 
 
På desember i 2019 søkte jeg om å få bygge på min garasje 48,45m2 
For å lagre div.landbruksutstyr,men saken ble utsatt grunnet 
Sammenslåinga med Snilfjorden.Starten av Februar 2020 tok jeg 
Kontakt med Jon Ove Lorvik på teknisk hva en enkel byggemelding 
Kostet og ble fortalt at det kostet kr.721.Jeg måtte søke dispans 
Fra vannet og ha nabovarsel og enkel byggetegning. 
Det ble sendt til kommunen på mail. 
Jeg ventet til slutten av måneden,men ingen kontakt fra han. 
Jeg tok kontakt for å etterlyse papirene og fikk da høre at dem 
Var oversendt til Fylkesmannen for godkjenning. 
Etter ca.3 uker,kom svaret og at det var godkjent. 
Da har dem gått opp fra 50m2 til 70m2. 
Så fikk jeg regning på at papirene har vert hos Fylkesmannen 
Fra Hitra Kommune på 11.341.Dette fortalte ikke Lorvik noe  
Om til meg.Han har enkelt forsømt sin opplysningsplikt. 
Har begyndt å betale på regninga i rater.Håper på svar. 
 
Med vennlig hilsen 
Olaf Strand 
41318546 
 
 



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 28/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/317 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg 
Protokoll KST 30.04.2020 
Protokoll FSK 12.05.2020 
Protokoll UHO 18.05.2020 
Protokoll FSK 26.05.2020 
Protokoll KST 28.05.2020 
Protokoll FSK 09.06.2020 
Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronapandemien 
Fylkesmannen i Vestland ville kontrollere om Samnanger kommune hadde lov til å publisere 
kritisk rapport om barnevernet på nettsiden 
Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 
Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget 
Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
 
Saksopplysninger 
Følgende referatsaker legges frem til orientering: 

1. Protokoll fra kommunestyrets møte 30.04.2020. 
2. Protokoll fra formannskapets møte 12.05.2020. 
3. Protokoll fra utvalg helse og omsorgs 18.05.2020. 
4. Protokoll fra formannskapets møte 26.05.2020. 
5. Protokoll fra kommunestyrets møte 28.05.2020. 
6. Protokoll fra formannskapets møte 09.06.2020. 
7. Informasjon fra NKRF. 
8. Møte- og dokumentoffentlighet – publisering av rapport. 
9. Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg. 
10. Valgbarhet og habilitet i kontrollutvalget. 
11. Barnevernet kan nå ta imot bekymringsmeldinger digitalt. 

 
 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 30.04.2020 
Tidspunkt: 11:00 - 17:15 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
John Lernes Medlem AP 
Eldbjørg Broholm Medlem AP 
Arnt Julius Breivoll, permisjon fra kl. 16:55 Medlem AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP 
Bjørn Jensen, permisjon fra kl. 14:40 Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken, permisjon fra kl. 14:40 Medlem R 
Torfinn Stub, deltar på Teams Varaordfører V 
Lars P. Hammerstad, deltar på Teams.  
                                      Permisjon mellom kl. 14:00 og 
15:00 

Medlem SP 

Arnt Magne Flesvik Medlem SP 
Johannes Ludvik Håvik Medlem SP 
Per Johannes Ervik, permisjon fra kl. 17:00 Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 
Jan Egil Handberg Medlem PP 
Otto Jæger Lien Medlem PP 
Tor Johan Sagøy Medlem UAV 
Dag Willmann Medlem H 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 
Tom Skare Medlem FRP 
Bjørg Reitan Bjørgvik Medlem FRP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Malfrid Knutshaug, møtte kl. 14:40 Bjørn Jenssen AP 
Gunnar Andresen Per J. Ervik PP 
Per Magne Krangnes, møtte kl. 14:40 Guro Aabakken R 

  



Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Geir Erling Nilsberg Kommuneoverlege 
Dag Robert Bjørshol Kommunalsjef RO4 - PLMB 
Kjell Roar Sæther Kommunikasjonssjef / Beredskapsleder 
Tor Magne Langø Enhetsleder drift 
Harald M. Hatle Ass. kommunedirektør 
Gunn A. Røstad Kommunalsjef RO2 - Oppvekst 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 23.04.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
I og med at varaordfører Torfinn Stub (V) deltar på Teams ble Ida Broholm (AP) valgt som 
settevaraordfører. 
 
 
Ordføreren åpnet kommunestyremøtet med å gjøre særskilt oppmerksom på den nye 
situasjonen og unntakstilstanden som preger oss, og som derav medfører at møtet 
gjennomføres på en hittil ny og ukjent måte. Møtedeltakerne befinner seg i 3 forskjellige 
møterom og 2 representanter deltar hjemmefra med hjelp av det nye digitale verktøyet 
Teams. 
 
Ordføreren berørte også innledningsvis tapet av 2 unge liv, etter at koronasituasjonen 
inntrådte. Han minnet om at dette viser hvor skjørt livet kan være, hvor viktig det er å være 
medmennesker og vise sin støtte og omtanke til de nærmeste pårørende, som nå har det 
ekstra vanskelig når vi samtidig har så sterke begrensninger knyttet til besøk og sosial omgang. 
En slik støtte og omtanke ble deretter markert med stillhet. 
 
Innkalling var utsendt 23.04.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
I og med at varaordfører Torfinn Stub (V) deltar på Teams ble Ida Broholm (AP) valgt som 
settevaraordfører. 
 
 
Følgende saker ble ettersendt: 
PS 34/20 – Grønn Hitra - prosjektoppstart og erverv av areal 
PS 35/20 – Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020 – et tiltak som følge av Covid-19 

viruset. 
PS 36/20 – Hitra som bosted, destinasjon og næringskommune – det er nå vi bygger 

omdømme; tiltak som følge av Covid-19 viruset. 
PS 37/20 – Høringsinnspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag fra 2024. 
Sakene ble vedtatt behandlet i dagens møte. 
 
 
I tillegg gjorde ordføreren oppmerksom på mottatt interpellasjon som blir besvart i møtet.  
  



Orienteringer 
Ordførers orientering 
Som innledning til temaet «Korona-situasjonen, brukte ordføreren dette bildet for å illustrere 
sin forståelse av utfordringene og sine oppgaver og mandat: 
 

 
 
 
Kommunedirektørens orientering 
Korona-situasjonen 
 Generell informasjon 

v/kommunedirektør Ingjerd Astad 
 Smittevern og håndtering  

v/Kommuneoverlege Geir Erling Nilsberg 
 Rutiner for enheten Plan, landbruk, miljø og Brann 

v/Kommunalsjef RO 4 Dag Robert Bjørshol 
 Beredskap 

v/Kommunikasjonssjef/Beredskapsleder Kjell Roar Sæther 
 Grunnleggende rutiner for å forhindre smitte 

v/Enhetsleder drift Tor Magne Langø 
 Utfordringene ved Helse og omsorg 

v/Ass. kommunedirektør Harald M. Hatle 
 En annerledes barnehage- og skolehverdag 

v/Kommunalsjef RO2 Gunn A. Røstad 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.03.2020  

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

 

PS 21/20 Rapport for predatorprosjektet i Hitra kommune 2014 -2019 og 
videreføring av skuddpremieordning 

 

PS 22/20 Forskrift om adresser på eiendommer og bygninger og om 
skilting i Hitra kommune 

 

PS 23/20 Kryssing av Fv-714 på Fillan - overgang for myke trafikanter fra 
skolen til sentrum 

 

PS 24/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia 
boligfelt, deler av gnr 91, bnr 1 m fl 

 

PS 25/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og 
VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65 

 

PS 26/20 Kommuneplanens arealdel - behandling av resultat av mekling 
for område B17 

 

PS 27/20 Reduksjon av kommunale avgifter ved abonnementsgebyret på 
vann - et tiltak som følge av Covid-19 viruset 

 

PS 28/20 Vegbelysning Kjerkbakkan fra Fillan kirke ned til kryss 
vannbehandlingsanlegg 

 

PS 29/20 Fillan friluftsbarnehage  

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

 

PS 31/20 Valg av nye medlemmer til Hitra ungdomsråd 2019-2020  

PS 32/20 Fritak skjenkegebyr og åpning for utkjøring - et tiltak som følge 
av Covid-19 viruset 

 

PS 33/20 Økt ramme for Sommerjobb for ungdom - et kommunalt tiltak 
som følge av Covid-19 viruset 

 

PS 34/20 Grønn Hitra - prosjektoppstart og erverv av areal  

PS 35/20 Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020 - et tiltak som følge 
av Covid-19 viruset 

 

PS 36/20 Hitra som bosted, destinasjon og næringskommune - det er nå vi 
bygger omdømme; tiltak som følge av Covid-19 viruset 

 

PS 37/20 Høringsinnspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra 
Trøndelag fra 2024 

 

  



 Saker i møtet  

FO 1/20 Interpellasjon om Moria  

 Referatsaker  

RS 10/20 Årsrapport for 2019 - Skatteoppkreveren i Hitra kommune  

RS 11/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Snillfjord kommune 

 

 
  



Saker til behandling 

PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.03.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Jann O. Krangnes (R) og Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) ble valgt til å underskrive protokollen fra 
møtet den 12.03.2020. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 12.03.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
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 21/20 Rapport for predatorprosjektet i Hitra kommune 2014 -2019 og videreføring av 
skuddpremieordning 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
1. Rapport for predatorprosjektet 2014 – 2019 tas til orientering. 
 
2. Skuddpremie på artene mink, kråke og ravn videreføres med følgende vilkår; 

- Ordningen gjelder for 3 år, fra 2020-2022. 
- Fredningstiden for den enkelte dyreart må overholdes.  
- Satser for perioden 2020-2022 er som følger; 

Mink: 250,- 
Kråke: 75,- 
Ravn:  100,- 

- Utbetalinger belastes ansvar 4531, Naturforvaltning. 
- Skuddpremieordningen skjer i henhold til viltlovens § 51, naturmangfoldlovens § 18 og 

Forskrift om jakt- og fangsttider. 
- Ordningen bør kunne trekkes tilbake ved tegn eller mistanke om at bestanden har nådd 

et minimum (gjelder kråke og ravn), eller at de avsatte midler til ordningen tar slutt. 
 
3. Som følge av ny kommune, må det også utredes om rødrev skal omfattes av 

skuddpremieordningen. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 22.04.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til nytt pkt. 3, samt endring i første og tredje 
strekpunkt i pkt. 2: 

Som følge av ny kommune, må det også utredes om rødrev skal omfattes av 
skuddpremieordningen. 
 
Ordningen gjelder for 3 år, fra 2020-2022. 
Satser for perioden 2020-2022 er som følger; 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til nytt pkt. 3 og endringer i pkt. 
2 fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Tilrådning: 
1. Rapport for predatorprosjektet 2014 – 2019 tas til orientering. 
 
2. Skuddpremie på artene mink, kråke og ravn videreføres med følgende vilkår; 

- Ordningen gjelder for 3 år, fra 2020-2022. 
- Fredningstiden for den enkelte dyreart må overholdes.  
- Satser for perioden 2020-2022 er som følger; 

Mink: 250,- 
Kråke: 75,- 



Ravn:  100,- 
- Utbetalinger belastes ansvar 4531, Naturforvaltning. 
- Skuddpremieordningen skjer i henhold til viltlovens § 51, naturmangfoldlovens § 18 og 

Forskrift om jakt- og fangsttider. 
- Ordningen bør kunne trekkes tilbake ved tegn eller mistanke om at bestanden har nådd 

et minimum (gjelder kråke og ravn), eller at de avsatte midler til ordningen tar slutt. 
 
3. Som følge av ny kommune, må det også utredes om rødrev skal omfattes av 

skuddpremieordningen. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

 
1. Rapport for predatorprosjektet 2014 – 2019 tas til orientering. 

 
2. Skuddpremie på artene mink, kråke og ravn videreføres med følgende vilkår; 

- Ordningen gjelder for 3 år, fra 2020-2023. 
- Fredningstiden for den enkelte dyreart må overholdes.  
- Satser for perioden 2020-2023 er som følger; 

Mink: 250,- 
Kråke: 75,- 
Ravn:  100,- 

- Utbetalinger belastes ansvar 4531, Naturforvaltning. 
- Skuddpremieordningen skjer i henhold til viltlovens § 51, naturmangfoldlovens § 18 og 

Forskrift om    jakt- og fangsttider. 
- Ordningen bør kunne trekkes tilbake ved tegn eller mistanke om at bestanden har nådd et 

minimum (gjelder kråke og ravn), eller at de avsatte midler til ordningen tar slutt. 

PS 22/20 Forskrift om adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommune vedtar forskrift om adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra 
kommune. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar forskrift om adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra 
kommune. 
 
Enstemmig. 
 



Innstilling: 

Hitra kommune vedtar forskrift om adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra 
kommune. 
 

PS 23/20 Kryssing av Fv-714 på Fillan - overgang for myke trafikanter fra skolen til sentrum 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Dag Willmann (H) fremmet følgende alternative forslag: 

1. Som en kortsiktig løsning etableres et signalsystem for eksisterende sluse ved hjelp av 
lyssignal eller lignende som markerer (for bilistene) at det er bevegelse i slusen. I tillegg 
utbedres belysning av gangfeltet. 

2. Som en langsiktig løsning bes kommunedirektøren om å utrede en planfri løsning med 
undergang eller overgang. Som en del av denne utredningen bes kommunedirektøren 
også om å utrede hvorvidt en lysregulering av gangfeltet kan være en god nok løsning 
på lang sikt. 

 
Jann O. Krangnes (R) fremmet deretter følgende alternativt forslag til pkt. 1. i formannskapets 
tilrådning: 

Hitra kommune vedtar å opparbeide gang- og sykkelveg langs Fv-714 med 
overgangsfelt som lages midt på den nye gang- og sykkelveien. 

 
Lars P. Hammerstad (SP) ble innvilget permisjon kl. 14:00. 
Kommunestyret teller nå 24 representanter. 
 
Jann O. Krangnes (R) trekker alternativt forslag til pkt. 1 i formannskapets tilrådning. 
 
Det ble votert slik: 
Alternativt forslag fremmet i møtet av Dag Willmann (H) – fikk 16 stemmer, og ble dermed 
vedtatt 
Formannskapets tilrådning – fikk 8 stemmer, avgitt av Eldbjørg Broholm (AP), Bjørn Jenssen 
(AP), Erlend Broholm (SV), Ole L. Haugen (AP), Ida Broholm (AP), Jann O. Krangnes (R), Per J. 
Ervik (PP), Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) og falt. 
 
Vedtak: 
Som en kortsiktig løsning etableres et signalsystem for eksisterende sluse ved hjelp av lyssignal 
eller lignende som markerer (for bilistene) at det er bevegelse i slusen. I tillegg utbedres 
belysning av gangfeltet. 
 
Som en langsiktig løsning bes kommunedirektøren om å utrede en planfri løsning med 
undergang eller overgang. Som en del av denne utredningen bes kommunedirektøren også om 
å utrede hvorvidt en lysregulering av gangfeltet kan være en god nok løsning på lang sikt. 
 
 

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 24/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia boligfelt, deler av gnr 91, 
bnr 1 m fl 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han har 
boligtomt i planområdet. Han forlot møtet under habilitetsvurderingen og settevaraordfører 
Ida Broholm (AP) ledet møtet.  
 
Kommunedirektørens vurdering er at det er ingen hjemmel som tilsier at han er inhabil. Et 
enstemmig kommunestyret erklærte ordføreren habil.  
Ordføreren tiltrådte møtet igjen, og leder nå møtet.  
 
John Lernes (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 1: 
............. før det kan gis byggetillatelse for boliger i feltet.» Dette tilsier at 
rekkefølgebestemmelse a) må endres til å lyde som følger: «Før det gis byggetillatelse til tiltak i 
feltet skal det gjennomføres .... 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet av John Lernes (AP), enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Klagen fra Pro Invenia as på vegne av grunneier Torbjørn Glørstad, datert 11.07.2019, 
tas delvis til følge med bakgrunn i mottatt forslag til prosjektert løsning for veiutbedring 
og fortausløsning fra Pro Invenia datert 19.02.2020. Punkt 1 i vedtak 69/19 endres til 
følgende: 

Det skal sikres trafikksikker tilgjengelighet innenfor hele planområdet og helt ned til 
Fylkesveien. Følgende setning tilføyes i §5 Rekkefølgebestemmelser, pkt c): «Det skal 
gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger ihht oversendte 
forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020, før det kan gis byggetillatelse for boliger i 
feltet.» Dette tilsier at rekkefølgebestemmelse a) må endres til å lyde som følger: 
«Før det gis byggetillatelse til tiltak i feltet skal det gjennomføres utbedring av vei 
og etablering av fortausløsninger ihht oversendte forslag fra Pro Invenia datert 
19.02.2020, snuplass S2 og teknisk infrastruktur være på plass.» 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og 1-9. 
 
Enstemmig. 
 



Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 22.04.2020  

Behandling: 
Utvalget ber administrasjonen undersøke om det kan settes vilkår i vedtaket om at det må 
settes opp gatebelysning. 
 
Tilrådning: 

1. Klagen fra Pro Invenia as på vegne av grunneier Torbjørn Glørstad, datert 11.07.2019, 
tas delvis til følge med bakgrunn i mottatt forslag til prosjektert løsning for veiutbedring 
og fortausløsning fra Pro Invenia datert 19.02.2020. Punkt 1 i vedtak 69/19 endres til 
følgende: 

Det skal sikres trafikksikker tilgjengelighet innenfor hele planområdet og helt ned til 
Fylkesveien. Følgende setning tilføyes i §5 Rekkefølgebestemmelser, pkt c): «Det skal 
gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger ihht oversendte 
forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020, før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest 
for boliger i feltet.» Dette tilsier at rekkefølgebestemmelse a) må endres til å lyde 
som følger: «Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til tiltak skal det 
gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger ihht oversendte 
forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020, snuplass S2 og teknisk infrastruktur være 
på plass.» 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og 1-9. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Klagen fra Pro Invenia as på vegne av grunneier Torbjørn Glørstad, datert 11.07.2019, 
tas delvis til følge med bakgrunn i mottatt forslag til prosjektert løsning for veiutbedring 
og fortausløsning fra Pro Invenia datert 19.02.2020. Punkt 1 i vedtak 69/19 endres til 
følgende: 

Det skal sikres trafikksikker tilgjengelighet innenfor hele planområdet og helt ned til 
Fylkesveien. Følgende setning tilføyes i §5 Rekkefølgebestemmelser, pkt c): «Det skal 
gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger ihht oversendte 
forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020, før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest 
for boliger i feltet.» Dette tilsier at rekkefølgebestemmelse a) må endres til å lyde 
som følger: «Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til tiltak skal det 
gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger ihht oversendte 
forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020, snuplass S2 og teknisk infrastruktur være 
på plass.» 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og 1-9. 

PS 25/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, 
gnr 91, bnr 65 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
John Lernes (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 4: 

................. før det kan gis byggetillatelse for boliger på eiendommen gnr 91, bnr 65. 
Følgende setning tilføyes i pkt 4 Tekniske bestemmelser under avsnittet for Rekkefølge: 
«Før det gis byggetillatelse til tiltak på eiendommen gnr 91, bnr 65, skal det 
gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger, fra Fillheiveien 5 til 
kryss FV 714, ihht oversendte forslag ............ 

 



Ved votering ble Utvalg for Plan, miljø og landbruk sin tilrådning, samt forslag til endring i pkt. 
4 fremmet i møtet av John Lernes (AP), enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10 og 12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65, på 
følgende vilkår: 

1. Følgende setning tilføyes til pkt 1. bebyggelse og anlegg, Område for boligbebyggelse: 
«Ved utbygging og gjennomføring av tiltak innenfor område skal universell 
utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes 
oppnådd i størst mulig grad. Det må ved byggesøknad legges frem tegninger, 
utomhusplan og evt beskrivelse som tydeliggjør hvordan kravene til universell utforming 
er ivaretatt i prosjektet.» 

2. Bestemmelsene for området for boligbebyggelse endres til følgende: «Innenfor 
området kan det bygges frittliggende småhusbebyggelse i to etasjer.  
 Frontveggen av bygget skal plasseres langs byggelinje som vist i kartet 
 Byggets mønehøyde skal ikke overstige 41,1 moh 
 Maks %BYA er satt til 40. 
 Det skal avsettes 1,5 parkeringsplass pr boenhet 
I forbindelse med søknad om tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 
 byggets plassering 
 eventuell fremtidig garasje/bod 
 vann/avløp fra tilkoblings-punkt til hus-kropp 
 byggegrense 
 avstand til annen bebyggelse 
 parkeringsplasser. 

Bygningene skal tilpasses eksisterende bebyggelse og terrengets beskaffenhet. Boligene 
på tomta skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik 
måte at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og 
vegetasjon i størst mulig grad bevares. Dette skal dokumenteres ved byggesøknad.» 

3. Det tas inn følgende rekkefølgebestemmelse under pkt 1 Område for boligbebyggelse: 
«Det må dokumenteres tilfredsstillende løsning knyttet til renovasjon før byggetillatelse 
kan gis.»  

4. Det skal sikres trafikksikker tilgjengelighet fra planområdet og helt ned til Fylkesveien 
før det kan gis byggetillatelse for boliger på eiendommen gnr 91, bnr 65. Følgende 
setning tilføyes i pkt 4 Tekniske bestemmelser under avsnittet for Rekkefølge: «Før det 
gis byggetillatelse til tiltak på eiendommen gnr 91, bnr 65, skal det gjennomføres 
utbedring av vei og etablering av fortausløsninger, fra Fillheiveien 5 til kryss FV 714, ihht 
oversendte forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020.» 

5. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 22.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10 og 12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65, på 
følgende vilkår: 



1. Følgende setning tilføyes til pkt 1. bebyggelse og anlegg, Område for boligbebyggelse: 
«Ved utbygging og gjennomføring av tiltak innenfor område skal universell 
utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes 
oppnådd i størst mulig grad. Det må ved byggesøknad legges frem tegninger, 
utomhusplan og evt beskrivelse som tydeliggjør hvordan kravene til universell utforming 
er ivaretatt i prosjektet.» 

2. Bestemmelsene for området for boligbebyggelse endres til følgende: «Innenfor 
området kan det bygges frittliggende småhusbebyggelse i to etasjer.  
 Frontveggen av bygget skal plasseres langs byggelinje som vist i kartet 
 Byggets mønehøyde skal ikke overstige 41,1 moh 
 Maks %BYA er satt til 40. 
 Det skal avsettes 1,5 parkeringsplass pr boenhet 
I forbindelse med søknad om tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 
 byggets plassering 
 eventuell fremtidig garasje/bod 
 vann/avløp fra tilkoblings-punkt til hus-kropp 
 byggegrense 
 avstand til annen bebyggelse 
 parkeringsplasser. 

Bygningene skal tilpasses eksisterende bebyggelse og terrengets beskaffenhet. Boligene 
på tomta skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik 
måte at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og 
vegetasjon i størst mulig grad bevares. Dette skal dokumenteres ved byggesøknad.» 

3. Det tas inn følgende rekkefølgebestemmelse under pkt 1 Område for boligbebyggelse: 
«Det må dokumenteres tilfredsstillende løsning knyttet til renovasjon før byggetillatelse 
kan gis.»  

4. Det skal sikres trafikksikker tilgjengelighet fra planområdet og helt ned til Fylkesveien 
før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for boliger på eiendommen gnr 91, bnr 65. 
Følgende setning tilføyes i pkt 4 Tekniske bestemmelser under avsnittet for Rekkefølge: 
«Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til tiltak på eiendommen gnr 91, bnr 
65, skal det gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger ihht 
oversendte forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020.» 

5. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens §§12-10 og 12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Fillheia, gnr 91, bnr 65, på 
følgende vilkår: 

1. Følgende setning tilføyes til pkt 1. bebyggelse og anlegg, Område for boligbebyggelse: 
«Ved utbygging og gjennomføring av tiltak innenfor område skal universell 
utforming/tilgjengelighet til bygninger, anlegg og utendørs oppholdsarealer søkes 
oppnådd i størst mulig grad. Det må ved byggesøknad legges frem tegninger, 
utomhusplan og evt beskrivelse som tydeliggjør hvordan kravene til universell utforming 
er ivaretatt i prosjektet.» 

2. Bestemmelsene for området for boligbebyggelse endres til følgende: «Innenfor 
området kan det bygges frittliggende småhusbebyggelse i to etasjer.  
 Frontveggen av bygget skal plasseres langs byggelinje som vist i kartet 
 Byggets mønehøyde skal ikke overstige 41,1 moh 



 Maks %BYA er satt til 40. 
 Det skal avsettes 1,5 parkeringsplass pr boenhet 
I forbindelse med søknad om tiltak skal det utarbeides en situasjonsplan som viser: 
 byggets plassering 
 eventuell fremtidig garasje/bod 
 vann/avløp fra tilkoblings-punkt til hus-kropp 
 byggegrense 
 avstand til annen bebyggelse 
 parkeringsplasser. 

Bygningene skal tilpasses eksisterende bebyggelse og terrengets beskaffenhet. Boligene 
på tomta skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik 
måte at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at eksisterende terreng og 
vegetasjon i størst mulig grad bevares. Dette skal dokumenteres ved byggesøknad.» 

3. Det tas inn følgende rekkefølgebestemmelse under pkt 1 Område for boligbebyggelse: 
«Det må dokumenteres tilfredsstillende løsning knyttet til renovasjon før byggetillatelse 
kan gis.»  

4. Det skal sikres trafikksikker tilgjengelighet fra planområdet og helt ned til Fylkesveien 
før det kan gis brukstillatelse/ferdigattest for boliger på eiendommen gnr 91, bnr 65. 
Følgende setning tilføyes i pkt 4 Tekniske bestemmelser under avsnittet for Rekkefølge: 
«Før det gis midlertidig brukstillatelse/ferdigattest til tiltak på eiendommen gnr 91, bnr 
65, skal det gjennomføres utbedring av vei og etablering av fortausløsninger ihht 
oversendte forslag fra Pro Invenia datert 19.02.2020.» 

5. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til godkjent 
vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

PS 26/20 Kommuneplanens arealdel - behandling av resultat av mekling for område B17 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
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. 



 

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 27/20 Reduksjon av kommunale avgifter ved abonnementsgebyret på vann - et tiltak som 
følge av Covid-19 viruset 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Guro Aabakken (R) ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl. 14:40. Per Krangnes møtte 
som hennes vara. Bjørn Jenssen (AP) ble innvilget permisjon, og fratrådte møtet kl. 14:40 
Malfrid Knutshaug (AP) møtte som hans vara. 
Kommunestyret teller fortsatt 24 representanter. 
 
Jann O. Krangnes (R) fremmet på vegne av AP, R, V og SV følgende forslag til endring i 
formannskapets tilrådning: 
Endring i første avsnitt: 

…………gjennom kommunalt abonnementsgebyr på vann, med 25 % i 2020. 
Andre avsnitt endres slik:  

«…og for termin 3 i....» strykes slik at ordlyden blir «…abonnementsgebyret på vann 
settes til kr 0,- for termin 2 inneværende år» 

 
Nytt avsnitt, som tillegg til formannskapets tilrådning: 

Resterende bruk av selvkostfondet vurderes nærmere i forbindelse med behandling av 
ny hovedvannplan og økonomiplan kommende høst. 

 
Sigrid Hanssen (H) fremmet følgende alternativt forslag på vegne av H, FRP og PP: 

Hitra kommunestyre vedtar å utsette en eventuell reduksjon i vannavgiften gjennom 
kommunalt abonnementsgebyr på vann til den nye hovedplan for vann legges fram for 
behandling høsten 2020.  

 
Lars P. Hammerstad (SV) tiltrådte møtet igjen, og kommunestyret er dermed fulltallig. 
 
Det ble votert slik: 
Formannskapets tilrådning – fikk ingen stemmer og falt. 
Jann O krangnes (R) sitt forslag fremmet på vegne av AP, R, V og SV – fikk 20 stemmer for, og 
ble dermed vedtatt. 
Sigrid Hanssen (H) sitt forslag fremmet i møtet på vegne av H, FRP og PP –fikk 5 stemmer for, 
avgitt av Otto J. Lien (PP), Dag Willmann (H), Sigrid Hanssen (H), Synnøve Hanssen (PP) og Per J 
Ervik (PP), og falt. 
 
Vedtak: 
Hitra kommune vedtar en reduksjon i vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr 
på vann, med 25 % 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 
inneværende år. 
 
Tiltaket dekkes ved bruk av midler fra selvkostfond for vann. 
 
Resterende bruk av selvkostfondet vurderes nærmere i forbindelse med behandling av ny 
hovedvannplan og økonomiplan kommende høst. 
 
 



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 28/20 Vegbelysning Kjerkbakkan fra Fillan kirke ned til kryss vannbehandlingsanlegg 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Saken ble utsatt i formannskapet den 28.04.2020, og er dermed trukket fra behandling i 
dagens møte. 
 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

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

Saken utsettes.  
 
Ved votering ble utsettelsesforslaget fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å opparbeide gatebelysning langs FV 6446. 
2. De økonomiske rammene for prosjektet settes til kr 750 000,- inkl. mva. 

Tiltaket finansieres som følger: 
a. Ubundne investeringsfond kr 562 500,-  
b. Momskompensasjon kr 187 500,-  



3. Økte driftskostnader på kr 30 000,- tas inn i årlige driftskostnader veg. 
4. Søknad rettes fylkeskommunen om å få dekket hele eller deler av investerte beløpet  

 

PS 29/20 Fillan friluftsbarnehage 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Ida Broholm (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3: 

………..ny barnehage i Fillan jf. Barnehage- og skolebruksplanen, i kommunal eller privat 
regi 

 
Det ble votert slik: 
Ida Broholm (AP) sitt forslag fremmet i møtet fikk 21 stemmer. De 4 som stemte mo var Tom 
Skare (FRP), Dag Willmann (H), Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) og Sigrid Hanssen (H). Forslaget ble 
dermed vedtatt.  
Pkt. 1, 2 og 4 i formannskapets tilrådning, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en 

friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage med plass for inntil 
20 barn. 

a. De økonomiske rammene settes til kr 1.500.000 inkl. mva. 
b. Finansieres med kr 1.200.000 i lånemidler og kr 300.000 i momskompensasjon. 
c. Alternativ 1 gir en besparelse rente- og avdragsutgifter i forhold til gjeldende 

handlings- og økonomiplan med kr 69.000 pr. år. 
 
2. Friluftsbarnehagen skal være ferdigstilt medio august 2020 - oppstart barnehageåret 

2020/2021. 
 

3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av 
barnehagetilbudet med ny barnehage i Fillan jf. Barnehage- og skolebruksplanen. 

 
4. Tilbudet må tilrettelegges slik at det har et klart pedagogisk konsept som tilsvarer 

friluftsbarnehage. 
 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende nytt pkt. 4 i forhold til Utvalg for Oppvekst sin tilrådning i 
møtet den 27.04.2020: 

Tilbudet må tilrettelegges slik at det har et klart pedagogisk konsept som tilsvarer 
friluftsbarnehage. 

 
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende tillegg i pkt. 1: 
       ……………med plass for inntil 20 barn. 

 
Det ble votert slik: 
Pkt. 1 i Utvalg for oppvekst sin tilråding samt forslag til tillegg fremmet i møtet, enstemmig 
tilrådd 
Pkt. 2 i Utvalg for oppvekst sin tilråding – enstemmig tilrådd 
Pkt. 3 i Utvalg for oppvekst sin tilråding – enstemmig tilrådd 



Nytt pkt. 4 fremmet i møtet – enstemmig tilrådd 
 
Tilrådning: 
1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en 

friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage med plass for inntil 
20 barn. 

a. De økonomiske rammene settes til kr 1.500.000 inkl. mva. 
b. Finansieres med kr 1.200.000 i lånemidler og kr 300.000 i momskompensasjon. 
c. Alternativ 1 gir en besparelse rente- og avdragsutgifter i forhold til gjeldende 

handlings- og økonomiplan med kr 69.000 pr. år. 
 
2. Friluftsbarnehagen skal være ferdigstilt medio august 2020 - oppstart barnehageåret 

2020/2021. 
 

3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av 
barnehagetilbudet med ny barnehage i Fillan jf. Barnehage- og skolebruksplanen, i 
kommunal eller privat regi.  

 
4. Tilbudet må tilrettelegges slik at det har et klart pedagogisk konsept som tilsvarer 

friluftsbarnehage. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 27.04.2020  

Behandling: 
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til tilleggspkt.: 
2. Friluftsbarnehagen skal være ferdigstilt medio august 2020 - oppstart barnehageåret 

2020/2021. 
 
3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av 

barnehagetilbudet med ny barnehage i Fillan jf. Barnehage- og skolebruksplanen, i 
kommunal eller privat regi.  

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til nye punkt. 2 og 3 fremmet i 
møtet, enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en 

friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage. 
a. De økonomiske rammene settes til kr 1.500.000 inkl. mva. 
b. Finansieres med kr 1.200.000 i lånemidler og kr 300.000 i momskompensasjon. 
c. Alternativ 1 gir en besparelse rente- og avdragsutgifter i forhold til gjeldende 

handlings- og økonomiplan med kr 69.000 pr. år. 
 
2. Friluftsbarnehagen skal være ferdigstilt medio august 2020 - oppstart barnehageåret 

2020/2021. 
 
3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av 

barnehagetilbudet med ny barnehage i Fillan jf. Barnehage- og skolebruksplanen, i 
kommunal eller privat regi.  

 
Enstemmig. 



 

Innstilling: 

1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en 
friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage. 

a. De økonomiske rammene settes til kr 1.500.000 inkl. mva. 
b. Finansieres med kr 1.200.000 i lånemidler og kr 300.000 i momskompensasjon. 
c. Alternativ 1 gir en besparelse rente- og avdragsutgifter i forhold til gjeldende 

handlings- og økonomiplan med kr 69.000 pr. år. 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  
Behandling: 
Ved votering ble formannskapets tilrådning vedtatt mot en stemme,  
avgitt av Jann O. Krangnes (R) 
 
Vedtak: 

1. 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.  
 

2. Det forutsettes at det ved begge kontorsteder er noenlunde likt publikumstilbud, jf. 
avtalens pkt. 6. 

 
3. Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 

 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd 

med vertskommuneavtalen. 
 

5. Det legges fram statusrapport for NAV – tjenestene minimum to ganger i året til Hitra 
kommunestyre. 

 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet forslag til følgende nytt pkt. 2: 

Det forutsettes at det ved begge kontorsteder er noenlunde likt publikumstilbud, jf. 
avtalens pkt. 6. 

 
Det ble votert slik  
Utvalg for helse og omsorg sin tilråding i møtet den 10.02.2020 - fikk 1 stemme for, avgitt av 
Jann O. Krangnes (R), og 6 stemmer mot, avgitt av Ole L. Haugen (AP), Ida Broholm (AP), 
Monica Mollan (AP), Torfinn Stub (V), Sigrid Hanssen (H) og Per J. Ervik (PP), og falt. 
 
Kommunaldirektørens innstilling – ble vedtatt mot en stemme, avgitt av Jann O. Krangnes (R) 
 
Nytt pkt. 2 fremmet i møtet – ble enstemmig tilrådd. 
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling blir dermed pkt. 3 osv. 
 
Tilrådning: 



1. 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.  
 

2. Det forutsettes at det ved begge kontorsteder er noenlunde likt publikumstilbud, jf. 
avtalens pkt. 6. 

 
3. Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 

 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd 

med vertskommuneavtalen. 
 

5. Det legges fram statusrapport for NAV – tjenestene minimum to ganger i året til Hitra 
kommunestyre. 

 
 

Innstilling: 

1. 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.  

 
2. Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd 

med vertskommuneavtalen. 
 

4. Det legges fram statusrapport for NAV – tjenestene minimum to ganger i året til Hitra 
kommunestyre. 

PS 31/20 Valg av nye medlemmer til Hitra ungdomsråd 2019-2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Iht. sak 71/19 velges følgende nytt medlem til Hitra ungdomsråd: 
Geir Inge Halsen, 16 år 

2. Arbeidet med rekruttering av nytt medlem nr 2 av Hitra ungdomsråd avventes til 
høsten 2020. Dette med bakgrunn i situasjonen som har oppstått med Covid-19 viruset 
og at arbeidet da vil sammenfalle med valg av de øvrige medlemmene til rådet. 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 28.04.2020  

Behandling: 
Forslag til nytt medlem i HUR: Geir Inge Halsen fra Vingvågen. Har er 16 år og går Naturbruk 
ved Guri Kunna VGS.  
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 



 
Tilrådning: 
Forslag til nytt medlem i HUR: Geir Inge Halsen fra Vingvågen. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Iht. sak 71/19 velges følgende nytt medlem til Hitra ungdomsråd: 
Geir Inge Halsen, 16 år 

2. Arbeidet med rekruttering av nytt medlem nr 2 av Hitra ungdomsråd avventes til 
høsten 2020. Dette med bakgrunn i situasjonen som har oppstått med Covid-19 viruset 
og at arbeidet da vil sammenfalle med valg av de øvrige medlemmene til rådet. 

 

PS 32/20 Fritak skjenkegebyr og åpning for utkjøring - et tiltak som følge av Covid-19 viruset 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Per J. Ervik (PP) tok opp pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling. 
 
Det ble votert slik: 
Formannskapets tilrådning (pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling) ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling – fikk 11 stemmer for, avgitt av Otto J. Lien (PP), Arnt 
Magne Flesvik (SP), Tor Johan Sagøy (U), Tom Skare (FRP), Johannes Håvik (SP), Dag Willmann 
(H), Torfinn Stub (V), Lars P. Hammerstad (SP), Per J. Ervik (PP), Jan Egil Handberg (PP) og Bjørg 
Reitan Bjørgvik (FRP), og falt. 
 
Vedtak: 
1 Hitra kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 som 

faktureres på etterskudd våren 2020. 
Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 settes til kr 0,-. 
Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 
koronapandemien. 

 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
Det ble votert slik: 
Pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling – ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling – falt ved at det fikk 2 stemmer, mens 5 stemte mot, 
avgitt av Ole L. Haugen (AP), Ida Broholm (AP), Monica Mollan (AP), Jann O. Krangnes (R) og 
Sigrid Hanssen (H). 
 
 
Tilrådning: 
1 Hitra kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 som 

faktureres på etterskudd våren 2020. 
Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 settes til kr 0,-. 
Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 
koronapandemien. 

 



 

Innstilling: 

1 Hitra kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 som 
faktureres på etterskudd våren 2020. 
Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 settes til kr 0,-. 
Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 
koronapandemien. 

 
2 Hitra kommune åpner for at butikker som driver utkjøring av dagligvarer til kunder, kan 

søke om, også å kunne ta med alkoholholdig drikk. 
 

PS 33/20 Økt ramme for Sommerjobb for ungdom - et kommunalt tiltak som følge av Covid-
19 viruset 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommune vedtar å øke rammen for tiltaket Sommerjobb for ungdom med kr 387.000,-, 
slik at den totale rammen i år 2020 blir på 1 million kroner. Dette som et av kommunens 
økonomiske tiltak som følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres i et samarbeid mellom Hitra kommune og Hitra frivilligsentral. 
 
Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn 
gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag til endring i siste avsnitt: 

Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn 
gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med forslag til endring fremmet i møtet, 
enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar å øke rammen for tiltaket Sommerjobb for ungdom med kr 387.000,-, 
slik at den totale rammen i år 2020 blir på 1 million kroner. Dette som et av kommunens 
økonomiske tiltak som følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres i et samarbeid mellom Hitra kommune og Hitra frivilligsentral. 
 
Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn 
gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 



Innstilling: 

Hitra kommune vedtar å øke rammen for tiltaket Sommerjobb for ungdom med kr 387.000,-, 
slik at den totale rammen i år 2020 blir på 1 million kroner. Dette som et av kommunens 
økonomiske tiltak som følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres i et samarbeid mellom Hitra kommune og Hitra frivilligsentral. 
 
Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

PS 34/20 Grønn Hitra - prosjektoppstart og erverv av areal 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet forlag til følgende presisering i pkt. 2: 

…………… å erverve fotballbanen i Barmfjorden, fri for heftelser, med tilhørende 
bygningsmasse 

 
John Lernes (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 

Det presiseres at kjøpet av fotballbanen til Hitra Fotbalkubb er en mindre eiendom som 
ikke er underlagt konsesjonsplikt. En kjøpesum vil være en avtale mellom kjøper og 
selger uten å være underlagt priskontroll ved salg av dyrket mark slik det ville vært for 
et konsesjonsbruk. En pris pr dekar i dette tilfelle kan ikke være gjenstand for presedens 
for fremtidig vurdering av høyeste akseptable salgspris ved omsetning av 
konsesjonspliktige landbrukseiendommer på Hitra. 

 
Det ble votert slik: 
Formannskapets tilrådning, med presisering fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til nytt pkt. 4 fremmet i møtet av John Lernes (AP) – ble vedtatt mot en stemme, avgitt 
av Lars P. Hammerstad (SP) 
 
Vedtak: 

1. Det vedtas oppstart av prosjektet Grønn Hitra. 
 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å erverve fotballbanen i Barmfjorden, fri for heftelser, 
med tilhørende bygningsmasse. Økonomisk ramme for kjøpet settes til kr 500 000. 
Investeringen finansieres ved låneopptak.  
 

3. Fotballbanen i Barmfjorden øremerkes til prosjektet Grønn Hitra og aktivitet for lag 
foreninger som kan knyttes til prosjektet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
avtaler med aktuelle aktører. 

 
4. Det presiseres at kjøpet av fotballbanen til Hitra Fotbalkubb er en mindre eiendom som 

ikke er underlagt konsesjonsplikt. En kjøpesum vil være en avtale mellom kjøper og 
selger uten å være underlagt priskontroll ved salg av dyrket mark slik det ville vært for 
et konsesjonsbruk. En pris pr dekar i dette tilfelle kan ikke være gjenstand for 
presedens for fremtidig vurdering av høyeste akseptable salgspris ved omsetning av 
konsesjonspliktige landbrukseiendommer på Hitra. 

 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Det vedtas oppstart av prosjektet Grønn Hitra. 
 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å erverve fotballbanen i Barmfjorden med tilhørende 
bygningsmasse. Økonomisk ramme for kjøpet settes til kr 500 000. Investeringen 
finansieres ved låneopptak.  
 

3. Fotballbanen i Barmfjorden øremerkes til prosjektet Grønn Hitra og aktivitet for lag 
foreninger som kan knyttes til prosjektet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
avtaler med aktuelle aktører. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Det vedtas oppstart av prosjektet Grønn Hitra. 
 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å erverve fotballbanen i Barmfjorden med tilhørende 
bygningsmasse. Økonomisk ramme for kjøpet settes til kr 500 000. Investeringen 
finansieres ved låneopptak.  
 

3. Fotballbanen i Barmfjorden øremerkes til prosjektet Grønn Hitra og aktivitet for lag 
foreninger som kan knyttes til prosjektet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
avtaler med aktuelle aktører. 

 
 

PS 35/20 Aktiviteter idrett og kultur sommeren 2020 - et tiltak som følge av Covid-19 viruset 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune vedtar å øke rammen for tilskudd til taket Aktiviteter idrett og kultur 
sommeren 2020, med kr 600.000,-. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som 
følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
Midlene fordeles slik:  

 kr 300.000,- til Idrettsrådet 
 kr 200.000,- til Kulturrådet  
 kr 100.000,- til Frivilligsentralen 

2. Planlegging og gjennomføring skjer i et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra 
frivilligsentral, Idrettsrådet og Kulturrådet, med følgende arbeidsfordeling:  

 Lag og foreninger står for planlegging av aktivitetene og de arenaer som det skal 
gjennomføres på 

 Idrettsrådet, Kulturrådet og Frivilligsentralen står for å utarbeide enkle 
tildelingskriterier og gjennomføringen av en enkel, effektiv søknadsprosess 

 Rådene står for tildeling av midler til medlemmer, lag og organisasjoner som 
naturlig hører til der 



 Frivilligsentralen står for tildeling av midler til lag og foreninger som ikke naturlig 
hører til under Kulturrådet og Idrettsrådet.  

 Frivilligsentralen står for koordinering av ungdommer til å gjennomføre 
aktivitetene  

 Kommunedirektøren har ansvar for det praktiske med arbeidsavtaler, 
forsikringsordninger, utlønninger ol. når ungdommer gjennom ordningen 
Sommerjobb for ungdom involveres i aktivitetene.  

 
3. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar å øke rammen for tilskudd til taket Aktiviteter idrett og kultur 
sommeren 2020, med kr 600.000,-. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som 
følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
Midlene fordeles slik:  

 kr 300.000,- til Idrettsrådet 
 kr 200.000,- til Kulturrådet  
 kr 100.000,- til Frivilligsentralen 

2. Planlegging og gjennomføring skjer i et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra 
frivilligsentral, Idrettsrådet og Kulturrådet, med følgende arbeidsfordeling:  

 Lag og foreninger står for planlegging av aktivitetene og de arenaer som det skal 
gjennomføres på 

 Idrettsrådet, Kulturrådet og Frivilligsentralen står for å utarbeide enkle 
tildelingskriterier og gjennomføringen av en enkel, effektiv søknadsprosess 

 Rådene står for tildeling av midler til medlemmer, lag og organisasjoner som 
naturlig hører til der 

 Frivilligsentralen står for tildeling av midler til lag og foreninger som ikke naturlig 
hører til under Kulturrådet og Idrettsrådet.  

 Frivilligsentralen står for koordinering av ungdommer til å gjennomføre 
aktivitetene  

 Kommunedirektøren har ansvar for det praktiske med arbeidsavtaler, 
forsikringsordninger, utlønninger ol. når ungdommer gjennom ordningen 
Sommerjobb for ungdom involveres i aktivitetene.  

 
3. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar å øke rammen for tilskudd til taket Aktiviteter idrett og kultur 
sommeren 2020, med kr 600.000,-. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som 
følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
Midlene fordeles slik:  

 kr 300.000,- til Idrettsrådet 
 kr 200.000,- til Kulturrådet  



 kr 100.000,- til Frivilligsentralen 
2. Planlegging og gjennomføring skjer i et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra 

frivilligsentral, Idrettsrådet og Kulturrådet, med følgende arbeidsfordeling:  
 Lag og foreninger står for planlegging av aktivitetene og de arenaer som det skal 

gjennomføres på 
 Idrettsrådet, Kulturrådet og Frivilligsentralen står for å utarbeide enkle 

tildelingskriterier og gjennomføringen av en enkel, effektiv søknadsprosess 
 Rådene står for tildeling av midler til medlemmer, lag og organisasjoner som 

naturlig hører til der 
 Frivilligsentralen står for tildeling av midler til lag og foreninger som ikke naturlig 

hører til under Kulturrådet og Idrettsrådet.  
 Frivilligsentralen står for koordinering av ungdommer til å gjennomføre 

aktivitetene  
 Kommunedirektøren har ansvar for det praktiske med arbeidsavtaler, 

forsikringsordninger, utlønninger ol. når ungdommer gjennom ordningen 
Sommerjobb for ungdom involveres i aktivitetene.  

 
3. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

PS 36/20 Hitra som bosted, destinasjon og næringskommune - det er nå vi bygger 
omdømme; tiltak som følge av Covid-19 viruset 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune vedtar igangsettelse av tiltak der vi styrker arbeidet med kvalitet og 
trygghet i Hitra. Dette som følge av Covid-19 viruset. 

2. Tiltaket skal sikre at kunnskap og opplæring i smittevernarbeid styrkes, både for 
næringsaktører, egen organisasjon, arrangører og innbyggere. Det å aktivt arbeide for å 
sikre omdømmet til Hitra gjennom kvalitet og sikre trygghet for at det er godt å være i 
Hitra, vil være avgjørende for oss som samfunn både på kort og lang sikt. 

3. Kommunedirektøren leder og koordinerer tiltaket. 
4. Hitra kommunestyre bevilger en ramme kr 400.000,- til tiltaket. 
5. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar igangsettelse av tiltak der vi styrker arbeidet med kvalitet og 
trygghet i Hitra. Dette som følge av Covid-19 viruset. 

2. Tiltaket skal sikre at kunnskap og opplæring i smittevernarbeid styrkes, både for 
næringsaktører, egen organisasjon, arrangører og innbyggere. Det å aktivt arbeide for å 
sikre omdømmet til Hitra gjennom kvalitet og sikre trygghet for at det er godt å være i 
Hitra, vil være avgjørende for oss som samfunn både på kort og lang sikt. 

3. Kommunedirektøren leder og koordinerer tiltaket. 
4. Hitra kommunestyre bevilger en ramme kr 400.000,- til tiltaket. 



5. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 
inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar igangsettelse av tiltak der vi styrker arbeidet med kvalitet og 
trygghet i Hitra. Dette som følge av Covid-19 viruset. 

2. Tiltaket skal sikre at kunnskap og opplæring i smittevernarbeid styrkes, både for 
næringsaktører, egen organisasjon, arrangører og innbyggere. Det å aktivt arbeide for å 
sikre omdømmet til Hitra gjennom kvalitet og sikre trygghet for at det er godt å være i 
Hitra, vil være avgjørende for oss som samfunn både på kort og lang sikt. 

3. Kommunedirektøren leder og koordinerer tiltaket. 
4. Hitra kommunestyre bevilger en ramme kr 400.000,- til tiltaket. 
5. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

PS 37/20 Høringsinnspill til mandat for rutetilbud med båt i og til/fra Trøndelag fra 2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets 
areal og ressurser. Her har kysten av Trøndelag og Nordmøre allerede en solid posisjon, med 
mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at man blir mer 
attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Store deler av 
Trøndelagskysten mangler et gjennomgående hurtigbåttilbud. En vesentlig forbedring av 
sjøverts samferdselstilbud på kysten må dermed gis langt større prioritet. Dette vil også 
kunne bli et nytt og godt egnet tilbud for unike opplevelser for folk som søker gode og 
autentiske opplevelser. 
 
Hitra og Frøya har de senere år vært blant Trøndelags største vekstkommuner, både i forhold 
til folketall og sysselsettingsvekst. For Hitra og Frøya er det i dag slik at den geografiske 
utstrekning for de to kommunene også definerer bo- og arbeidsmarkedet. I alle fall når man 
definerer dette som et område det er mulig å nå innen dagpendling. Ørland kommune har 
gjennom etableringen av kampflybasen styrket Trøndelagskystens attraktivitet som bo- og 
arbeidsmarked, men dette er i dag ikke tilgjengelig for øyregion for ordinær dagpendling. I 
tillegg har Ørlandet en kommersiell flyrute til/fra Oslo, som må bli mulig å bruke for folk og 
næringsliv i øyeregion. Det ligger altså et uforløst potensiale i å knytte øyregionen og Fosen 
tettere sammen.  
 
Dagens kollektivtilbud er på ingen måte tilfredsstillende. Hverken internt på Hitra og Frøya, 
eller til og fra øyregionen. Hurtigbåttilbudet betyr at enten kommer du for seint, eller du må 
dra for tidlig. I tillegg er det billettpriser som, på hurtigbåten, har et nivå som overhode ikke 
ville blitt akseptert i «det øvrige kollektive Trøndelag». 
 
En pendlerrute tur/retur Sistranda på Frøya, via Sandstad på Hitra, som korresponderer med 
pendlerruter via både fly og hurtigbåtavgang fra Brekstad i Ørland kommune vil muliggjøre: 

 Tjenestereiser og pendling til og fra Brekstad og Trondheim 
 Korrespondanse med AirLeap fra Ørland  



 Utvidet bo- og arbeidsmarked, både for øyregion og Fosen 
 Deltakelse i heldagsmøter i Trondheim, innenfor mer ordinære tidsrammer 
 Studier i Trondheim, eller motsatt i øyregion 
 Tidlig fly fra Værnes 

 
Avledet fra ovenstående vil vi på en oppsummerende måte besvare spørsmålene slik: 
 

1. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 
Det er på ingen måte tilfredsstillende for å kunne redusere sårbarheten og øke 
attraktiviteten som bo- og arbeidsmarked. Så lenge det ikke er mulighet for pendling 
inn og ut av regionen med kollektivtransport, vil man ikke kunne bidra til en bærekraftig 
omstilling eller ta ut potensialet til økt verdiskaping fra de marine og maritime 
næringer.  
På kort sikt og lang sikt må tilbudet med tidlig avgang og sein ankomst – til/fra Ørland 
og Trondheim - med hurtigbåt realiseres. Samtidig må Kystekspressen som by til by 
tilbud opprettholdes, men gjøres mer tilgjengelig og attraktiv for de som er reisende på 
strekningen Ørland-Kristiansund. 

 
2. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen kommune og hvordan kan det 

påvirke behovet for båttransport 5-15 år framover? 
Vi har gjennom de siste 10-12 årene hatt en vedvarende befolknings- og 
sysselsettingsvekst. Dette er en utvikling som forventes å fortsette, og den kan 
understøttes betydelig gjennom en forbedring av samferdselstilbudet fra øyregionen og 
Fosen til/fra Trondheim og langs kystaksen fra Leka i nord til Kristiansund i sør. Med de 
muligheter og behov som ligger foran oss, både for nasjonen og regionen, så må det 
derfor innebære en offensiv satsing på å forbedre både person- og godstransporten på 
sjøveien. 

 
3. Er det særlige grupper som må prioriteres? 

Det er først og fremst persontransport som muliggjør dagpendling i et større geografisk 
område som blir viktig. Både for arbeidstakere, næringsliv og skoleelever/studenter. I 
tillegg er det viktig å tilrettelegge tilbudet med hurtigbåt slik at det blir mer attraktivt og 
tilgjengelig for reiseliv og opplevelser på kysten. Sistnevnte bør med andre ord kunne 
foredles gjennom å oppfylle det gamle slagordet for Kystekspressen: «Der opplevelsen 
starter». 

 
Enstemmig. 
 

Formannskapets innstilling: 

Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets 
areal og ressurser. Her har kysten av Trøndelag og Nordmøre allerede en solid posisjon, med 
mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at man blir mer 
attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Store deler av 
Trøndelagskysten mangler et gjennomgående hurtigbåttilbud. En vesentlig forbedring av 
sjøverts samferdselstilbud på kysten må dermed gis langt større prioritet. Dette vil også 
kunne bli et nytt og godt egnet tilbud for unike opplevelser for folk som søker gode og 
autentiske opplevelser. 
 
Hitra og Frøya har de senere år vært blant Trøndelags største vekstkommuner, både i forhold 
til folketall og sysselsettingsvekst. For Hitra og Frøya er det i dag slik at den geografiske 
utstrekning for de to kommunene også definerer bo- og arbeidsmarkedet. I alle fall når man 
definerer dette som et område det er mulig å nå innen dagpendling. Ørland kommune har 



gjennom etableringen av kampflybasen styrket Trøndelagskystens attraktivitet som bo- og 
arbeidsmarked, men dette er i dag ikke tilgjengelig for øyregion for ordinær dagpendling. I 
tillegg har Ørlandet en kommersiell flyrute til/fra Oslo, som må bli mulig å bruke for folk og 
næringsliv i øyeregion. Det ligger altså et uforløst potensiale i å knytte øyregionen og Fosen 
tettere sammen.  
 
Dagens kollektivtilbud er på ingen måte tilfredsstillende. Hverken internt på Hitra og Frøya, 
eller til og fra øyregionen. Hurtigbåttilbudet betyr at enten kommer du for seint, eller du må 
dra for tidlig. I tillegg er det billettpriser som, på hurtigbåten, har et nivå som overhode ikke 
ville blitt akseptert i «det øvrige kollektive Trøndelag». 
 
En pendlerrute tur/retur Sistranda på Frøya, via Sandstad på Hitra, som korresponderer med 
pendlerruter via både fly og hurtigbåtavgang fra Brekstad i Ørland kommune vil muliggjøre: 

 Tjenestereiser og pendling til og fra Brekstad og Trondheim 
 Korrespondanse med AirLeap fra Ørland  
 Utvidet bo- og arbeidsmarked, både for øyregion og Fosen 
 Deltakelse i heldagsmøter i Trondheim, innenfor mer ordinære tidsrammer 
 Studier i Trondheim, eller motsatt i øyregion 
 Tidlig fly fra Værnes 

 
Avledet fra ovenstående vil vi på en oppsummerende måte besvare spørsmålene slik: 
 

4. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 
Det er på ingen måte tilfredsstillende for å kunne redusere sårbarheten og øke 
attraktiviteten som bo- og arbeidsmarked. Så lenge det ikke er mulighet for pendling 
inn og ut av regionen med kollektivtransport, vil man ikke kunne bidra til en bærekraftig 
omstilling eller ta ut potensialet til økt verdiskaping fra de marine og maritime 
næringer.  
På kort sikt og lang sikt må tilbudet med tidlig avgang og sein ankomst – til/fra Ørland 
og Trondheim - med hurtigbåt realiseres. Samtidig må Kystekspressen som by til by 
tilbud opprettholdes, men gjøres mer tilgjengelig og attraktiv for de som er reisende på 
strekningen Ørland-Kristiansund. 

 
5. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen kommune og hvordan kan det 

påvirke behovet for båttransport 5-15 år framover? 
Vi har gjennom de siste 10-12 årene hatt en vedvarende befolknings- og 
sysselsettingsvekst. Dette er en utvikling som forventes å fortsette, og den kan 
understøttes betydelig gjennom en forbedring av samferdselstilbudet fra øyregionen og 
Fosen til/fra Trondheim og langs kystaksen fra Leka i nord til Kristiansund i sør. Med de 
muligheter og behov som ligger foran oss, både for nasjonen og regionen, så må det 
derfor innebære en offensiv satsing på å forbedre både person- og godstransporten på 
sjøveien. 

 
6. Er det særlige grupper som må prioriteres? 

Det er først og fremst persontransport som muliggjør dagpendling i et større geografisk 
område som blir viktig. Både for arbeidstakere, næringsliv og skoleelever/studenter. I 
tillegg er det viktig å tilrettelegge tilbudet med hurtigbåt slik at det blir mer attraktivt og 
tilgjengelig for reiseliv og opplevelser på kysten. Sistnevnte bør med andre ord kunne 
foredles gjennom å oppfylle det gamle slagordet for Kystekspressen: «Der opplevelsen 
starter». 

  



Saker i møtet 

FO 1/20 Interpellasjon om Moria 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Arnt J. Breivoll (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 16:55, og fratrådte møtet. Ingen tiltrådte 
som vara. 
Per J. Ervik (PP) ble innvilget permisjon fra kl. 17:00, og fratrådte møtet. Gunnar Andresen (PP) 
tiltrådte som hans vara. 
Kommunestyret teller 24 representanter. 
 
 
Interpellasjon fra Erlend Broholm/Hitra SV om å støtte oppropet “Evakuer barna 
fra Moria” 
 
Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra vondt til verre, til å 
bli en humanitær krise. Leiren som er bygget for 3000 mennesker huser nå nesten 20.000. 
Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene i leiren blir stadig verre. Forholdene for særlig 
barn i flyktningleiren Moria i Hellas er katastrofal og de skades psykologisk for livet av å bo der. 
De fleste er kronisk redde, mange syke, skolegang er marginal for noen få. Moria må 
evakueres. 
Over 2500 har skrevet mail til utenriksministeren for å be henne finne de politiske løsningene 
som kreves for at de kan evakueres. Hitra kommunestyre støtter oppropet og vil jobbe for 
samarbeid med Lesvos for å bedre betingelsene for flyktningene. 
 
Kommuner og andre virksomheter er forventet av FN og Norge til å ta selvstendig ansvar for å 
fremme og respektere menneskerettighetsstandarden. Hitra skal dermed være en kommune 
der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter skal få den hjelpen de trenger. 
Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen 
har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene. 
 
I en verden der menneskerettighetene er under press sender kommunestyret et tydelig signal 
om at kommuner og lokalsamfunn kan gå foran der staten svikter. Moria må evakueres. Norge 
har et ansvar. Europa har et ansvar. Bare sammen kan vi bedre forholdene for barna, de 
fortjener vårt engasjement!  
 
Forslag til vedtak: 
1. Hitra kommune støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ 
2. Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva 

regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen 
svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare 
fra flyktningeleirene. 

3. Hitra kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket. 

4. Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser mulige former for samarbeid mellom 
Hitra og Lesvos, eventuelt med utvidelse til andre steder. Saken må vise ulike modeller for 
samarbeid. 

5. Kommunedirektøren bes legge fram for kommunestyret en praktisk løsning hvor Hitra 
kommune kan ta imot så mange enslige mindreårige som praktisk mulig, og hvor barna kan 
mottas ved tidligst mulig tidspunkt.  

 



 
Svar på interpellasjonen fra ordfører Ole L. Haugen (AP) 
Først vil jeg takke interpellanten for at han reiser et svært viktig spørsmål, fordi jeg konstater 
at vi har en stor humanitær krise og uholdbar flyktningesituasjon flere steder i verden. Og 
dette har blitt forverret under korona-pandemien. I følge FN var det ved inngangen til 2019 vel 
70 millioner mennesker på flukt i verden, og av disse hadde 29,4 millioner flyktet over en 
landegrense. 41,3 millioner var på flukt i sitt eget land. 
 
Mennesker som har flyktet på grunn av naturkatastrofer er ikke medregnet i tallene som er 
nevnt. Disse kommer altså i tillegg. Det er beregnet at 17,2 millioner ble fordrevet av 
naturkatastrofer i 2018. 
 
Krig, konflikt, forfølgelse og alvorlige brudd på menneskerettighetene er hovedårsakene til at 
mennesker flykter fra hjemmene sine. Og hvis en vil minke antallet flyktninger, krever det 
politiske løsninger. 
 
Hva er så definisjon av en flyktning? 
Dette hersker det en del upresise oppfatninger av. Jeg velger å forholde meg til og gjengi 
FNs flyktningkonvensjon der dette er definisjonen:  

1. du er utenfor ditt eget hjemland 
2. du ikke kan eller tør få beskyttelse i, eller returnere til, ditt eget hjemland 
3. dette er fordi du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 

medlemskap i en sosial gruppe, eller politiske meninger i ditt eget hjemland 
 
Vi opplever nå historisk lave asylankomster ved grensen. Dette er en trend som har vært stabil 
siden 2016. Samtidig ser vi at trusselen om spredning av koronaviruset til overfylte 
flyktningleirer verden over nå gjør situasjonen for de mest utsatte flyktningene enda mer 
prekær. 
Den humanitære situasjonen i de overfylte flyktningleirene i Hellas er prekær. Det bor rundt 
20.000 flyktninger og migranter (hvorav 7500 barn) i Moria-leiren, som i utgangspunktet er 
dimensjonert for 3000 mennesker. Situasjonen er kritisk også i andre leire i Hellas. 
 I en slik situasjon må Norge være med på å ta ansvar. Og jeg mener Hitra derav må ta sin del 
av dette ansvaret. 
Prinsipielt er jeg for øvrig tilhenger av at det er FN som fordeler og organiserer, og at dette 
skjer under ordningen vi kjenner som overføringsflyktninger eller kvoteflyktninger. Dette er en 
flyktning som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet han eller 
hun oppholder seg i som flyktning, og som derfor blir overført til et tredje land. Det er viktig å 
merke seg at overføringsflyktninger skiller seg fra asylsøkere ved at de har fått saken sin 
behandlet og blitt anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger allerede før de 
kommer til sitt endelige land. 
Knyttet til interpellasjonen så har dere fått oversendt det sist gjeldende vedtaket i 
kommunestyret. Det er fra 24. november 2016 og har saksnummer 125/16. Jeg har også fått 
administrasjon til å utarbeide et notat om mottak av flyktninger i vår kommune siden første 
mottak skjedde i 2009 og fram til i dag. Dette notatet er også oversendt. 
Nevnte vedtak og notat er basis for min vurdering av forslaget til vedtak som interpellanten 
har lagt fram. Og dette er et forslag som jeg ikke kan anbefale fullt ut.  
 
Jeg fremmer derfor et alternativt forslag slik: 
1. Hitra kommunestyre støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ 
2. Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger, også når det 

gjelder enslige mindreårige.  
3. I sak 125/16 vedtok Hitra kommunestyre: «Hitra kommune kan ta imot og bosette 10 

flyktninger pr år i 2019 og 2020. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg». Dette 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
https://no.wikipedia.org/wiki/Flyktning
https://no.wikipedia.org/wiki/Asyls%C3%B8ker
https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_h%C3%B8ykommiss%C3%A6r_for_flyktninger


vedtaket gjelder fortsatt og er meddelt IMDI uten at det har medført at flere flyktninger har 
blitt bosatt i vår kommune i 2019 eller hittil i 2020. Kommunedirektøren bes derfor nå om å 
ta ny kontakt med IMDI eller tilsvarende myndighet for å meddele at vi er klar til å ta vår 
andel av nye flyktninger innenfor de rammer som vedtaket i sak 125/16 hjemler. Et slikt 
mottak vil også kunne innbefatte bosetting av mindreårige. 

4. Kommunedirektøren bes om å legge fram en ny sak til kommunestyret for å avklare 
rammene for kommunens mottak av flyktninger for årene 2021-2024. 

 
Erlend Broholm (SV) trekker sitt forslag til vedtak. 
 
Ved votering ble ordfører Ole L. Haugen (AP) sitt alternative forslag fremmet i møte, ble 
vedtatt mot 2 stemmer, avgitt av Tom Skare (FRP) og Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP). 
 
Vedtak: 
1. Hitra kommunestyre støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ 
2. Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger, også når det 

gjelder enslige mindreårige.  
3. I sak 125/16 vedtok Hitra kommunestyre: «Hitra kommune kan ta imot og bosette 10 

flyktninger pr år i 2019 og 2020. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg». Dette 
vedtaket gjelder fortsatt og er meddelt IMDI uten at det har medført at flere flyktninger 
har blitt bosatt i vår kommune i 2019 eller hittil i 2020. Kommunedirektøren bes derfor nå 
om å ta ny kontakt med IMDI eller tilsvarende myndighet for å meddele at vi er klar til å ta 
vår andel av nye flyktninger innenfor de rammer som vedtaket i sak 125/16 hjemler. Et 
slikt mottak vil også kunne innbefatte bosetting av mindreårige. 

4. Kommunedirektøren bes om å legge fram en ny sak til kommunestyret for å avklare 
rammene for kommunens mottak av flyktninger for årene 2021-2024. 

 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 17:15 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 
 
  



Referatsaker 

RS 10/20 Årsrapport for 2019 - Skatteoppkreveren i Hitra kommune 

RS 11/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Snillfjord 
kommune 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 12.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 14:35 

 
 
 

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 
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 
Eldbjørg Broholm, møtte kl. 11:55 Leder UOP AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
May Hårstad Lian, møtte i PS 72/20 Økonomisjef 
Marit Aune, møtte i PS 74/20 Kommuneplanlegger 
Audun Norbotten, møtte i PS 74/20 Rådgiver byggesak 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
Innkalling var utsendt 05.05.2020. Det fremkom ingen merknader. 
  



Hitra kommune har mottatt følgende søknader: 
 Hitra næringsforening søker om markedsføringsmidler. Ble utsendt 11.05.2020. 
 DalPro søker om tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 

Matfestival, markedsføring og bedriftsnettverk for matprodusenter. Ble omdelt i møtet. 
Formannskapet drøftet søknadene i møtet og sluttet seg til kommunedirektørens vurderinger 
m.h.t. besvarelse. Søknaden fra næringsforeningen løses gjennom allerede bevilgede midler i 
K-sak 36/20 og søknaden fra Dalpro besvares gjennom framlegg av sak til FSK i neste møte. 
 
Orienteringer/drøftinger 
 Korona-situasjonen v/kommunedirektør Ingjerd Astad 

Barnehagene åpnet den 20. april. Tilbakemeldingene er at det i all hovedsak går bra. 
1.-4. trinn startet den 27. april. 
5.-10. trinn startet i dag, den 12. mai 
Presentasjonen oversendes formannskapsmedlemmene. 
 

 Sommeren 2020 på Hitra, markedsføring, plan og budsjett. 
 

 Havbruksnæringen - produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret  
Regjeringen foreslår å innføre en produksjonsavgift på 40 øre pr. kilo fra 1. januar 2021. 
Avgiften skal fordeles på havbrukskommunene og –fylkeskommunene. 
 

 Investeringsprosjekter  
Fillan skole – renovering personalfløy planlagt i 2020-2021 Foreslås gjennomført i 2020. 
Kostnadsramme 18,2 mill. 
Brannstasjon – planlagt 2020-2022. Foreslås gjennomført i 2020-2021. Forberedelse og 
prosjektering igangsatt. Foreslås regulert i revidert budsjett i juni. Ramme 20,7 mill. 
Brannbil - flyttes fra 2021 til 2022. Ramme 4,2 mill. 
I tillegg kommer prosjekt Ungbo, som står seinere i planperioden. Det er snart klart hvor 
bygget skal ligge, og hva det faktisk skal inneholde. 
Det er forholdsvis høy aktivitet, og de formelle vedtak tas i forbindelse med revidert 
budsjett i juni.  
Ordføreren presiserte at de kommunale investeringene må samordnes med planene for 
utbyggingen av videregående skole 
 

 Forståelsen av vedtak fattet i kommunestyret den 30.04. i PS 23/20 – Kryssing av FV714 – 
overgang for myke trafikanter fra skolen til sentrum. 
Kommunedirektøren opplever at det er en utfordrende plass og krysse. Bedre sikt i 
rundkjøringen fra skolegården må gjennomføres. Starter med det som ble vedtatt i KST. 
Tiltakene på kort sikt er allerede under planlegging. 
Her ble det presisert at man også måtte påakte den vanskelige kryssingen for myke 
trafikanter fra motsatt side av skolegården. 
 
 

Sigrid Hanssen (H) ønsker å gi applaus til korpsene på Hitra, som skal rundt på 20 plasser å 
spille 17. mai. Dette blir en annerledes, men kanskje tidenes 17. maifeiring. 
 
Tom Skare (FRP) orienterte om jobben som gjøres i Dolmøy industriområde. I utgangspunktet 
skulle kommunen ta kostnaden med opparbeidelsen av industriområdet. Dette gikk 
formannskapet imot, og etter en dialog med Statens vegvesen ble det bestemt at Trøndelag 
fylkeskommunen tar kostnadene. Kommunen har dermed spart bortimot 20 mill. 
Han ønsker å applaudere jobben som Hitra kommune har gjort i denne saken. 
 
Leder i Utvalg for oppvekst, Eldbjørg Broholm (AP) møtte kl. 11:55.  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 70/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 28.05.2020  

PS 71/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra 
Storkjøkken KF 

 

PS 72/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra 
kommune 

 

PS 73/20 Kommunal planstrategi 2020-2023 - igangsetting  

PS 74/20 Vikan Båtforening - Forslag til ny leieavtale  

PS 75/20 TV-aksjonen NRK for WWF 2020 - opprettelse av 
kommunekomite 

 

PS 76/20 Valg av meddommere til lagmannsretten og 
tingretten for perioden 2021-2024 

 

PS 77/20 Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 
2021-2024 

 

PS 78/20 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 
01.01.2021- 31.12.2024 

 

PS 79/20 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 
01.01.2021-31.12.2024 

 

PS 80/20 Oppnevning av møtefullmektiger for forliksrådet for 
perioden 01.01.2021-31.12.2024 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 70/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 28.05.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 28.04.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 71/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KF 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning 
for 2019 slik de er fremlagt. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning 
for 2019 slik de er fremlagt. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.  
 

PS 72/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de 
er fremlagt. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de 
er fremlagt. 
 
 



PS 73/20 Kommunal planstrategi 2020-2023 - igangsetting 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap vedtar igangsetting av kommunal planstrategi for Hitra kommune med 
prosess som beskrevet i saken. 
Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens §10-1. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar igangsetting av kommunal planstrategi for Hitra kommune med 
prosess som beskrevet i saken. 
Hjemmel for vedtaket er Plan- og bygningslovens §10-1. 
 

PS 74/20 Vikan Båtforening - Forslag til ny leieavtale 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Kommuneplanlegger Marit Aune og rådgiver byggesak Audun Norbotten, orienterte i saken. 
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 
 
Ved votering ble utsettelsesforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 
Det ble bedt om at når saken fremmes for ny behandling så må det medfølge en oppdatert 
versjon av ny leieavtale med kartbilag som viser plasseringen av ny flytebrygge, gjestebrygge 
og nytt båtopptrekk. 
 
Vedtak: 

Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar ny leieavtale mellom Hitra kommune og Vikan Båtforening, 
gjeldende fra 01.07.2020 og opphører uten oppsigelse den 01.07.2030, med ensidig opsjon for 
Hitra kommune å forlenge avtalen med ytterligere 5 år til 01.07.2035. 
 

PS 75/20 TV-aksjonen NRK for WWF 2020 - opprettelse av kommunekomite 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) fremmet følgende forslag: 

Ole Laurits Haugen - leder 
 



Komiteen oppfordres til å knytte til seg aktive lag og personer som jobber med natur og 
miljø. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til leder framlagt i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Til kommunekomiteen ved årets TV-aksjon NRK, velges:  
Ole Laurits Haugen - leder  
Eldbjørg Broholm – (Frivilligsentralen) 
Synnøve Aukan – (Rådgiver næring) 
Hege Lie Rønningen – (Enhetsleder Helse, familie og rehabilitering) 
Marit Aune (Kommuneplanlegger) 
2 medlemmer fra HUR: Karl Brevik og Paulina Jodelyte 
 
Komiteen oppfordres til å knytte til seg aktive lag og personer som jobber med natur og miljø. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

 
 Til kommunekomiteen ved årets TV-aksjon NRK, velges:  
……………………leder  
Elbjørg Broholm – (Frivilligsentralen) 
Synnøve Aukan – (Rådgiver næring) 
Hege Lie Rønningen – (Enhetsleder Helse, familie og rehabilitering) 
Marit Aune (Kommuneplanlegger) 
2 medlemmer fra HUR: Karl Brevik og Paulina Jodelyte 

PS 76/20 Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten for perioden 2021-2024 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Lagmannsretten – 4 kvinner og 4 menn 
Kvinner Menn 
Lina Selvåg Arve Espeseth 
Else Stadsvik Arve Glørstad 
Monica Jensø Roger Lund 
Inger Forsnes-Hanssen Tom Skare 
 
Tingretten – 16 kvinner og 16 menn 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Vigdis Marie G. Glørstad Olaf Martin Strand 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Dag Willmann 
Elen Birgitte Hestnes Tor Magne Langø 
Astrid Mortensvik John Kristian Hermanstad 
Helen Ingeborg Sollie Tommy Nylander 
Sølvi Elise Monsø Arve Fløan 
Ester Karla Norbotten Geir Tore Mosand 



Tove Kristin Askjem Jon Lian 
May Irene Andreassen Stig Høydal 
May Elise Stolpnes Roar Lyngstad Utseth 
Anniken Vassdal Skare Ole Edvard Tidemann Fillingsnes 
Jorun Fjeldvær Edvard Meland Hjertås 
Sigrid Hanssen Jann O. Krangnes 
Ida Broholm Lars Johan Strand Vitsø 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lina Selvåg Arve Espeseth 
Else Stadsvik Arve Glørstad 
Monica Jensø Roger Lund 
Inger Forsnes-Hanssen Tom Skare 
 
Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Vigdis Marie G. Glørstad Olaf Martin Strand 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Dag Willmann 
Elen Birgitte Hestnes Tor Magne Langø 
Astrid Mortensvik John Kristian Hermanstad 
Helen Ingeborg Sollie Tommy Nylander 
Sølvi Elise Monsø Arve Fløan 
Ester Karla Norbotten Geir Tore Mosand 
Tove Kristin Askjem Jon Lian 
May Irene Andreassen Stig Høydal 
May Elise Stolpnes Roar Lyngstad Utseth 
Anniken Vassdal Skare Ole Edvard Tidemann Fillingsnes 
Jorun Fjeldvær Edvard Meland Hjertås 
Sigrid Hanssen Jann O. Krangnes 
Ida Broholm Lars Johan Strand Vitsø 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner: Menn: 
 
 
 
Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner: Menn: 
 
 
 



PS 77/20 Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 2021-2024 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Roger Lund 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Roger Lund 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner: Menn: 
 
 

PS 78/20 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021- 31.12.2024 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Kvinner Menn 
Synnøve Aukan Roger Lund 
Monica Mollan Dagfinn Herskedal 
Renate Zerine Ledel Jon Lian 
Sigrid Hanssen Erik Knutshaug 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024: 
Kvinner Menn 
Synnøve Aukan Roger Lund 
Monica Mollan Dagfinn Herskedal 
Renate Zerine Ledel Jon Lian 
Sigrid Hanssen Erik Knutshaug 
 
 
 



Innstilling: 

Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024: 
Kvinner: Menn: 
  
 

PS 79/20 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 

Roger Antonsen - leder 
Inge Dahlø - medlem  
Kjersti Marie Hestnes Hjertø - medlem 
Jorid Reklev Vitsø – vara 
Stig Høydal – vara 
Andrine Karstensen - vara 
 

Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende: 

1. Roger Antonsen 
2. Inge Dahlø 
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø 

 
Som varamedlemmer velger: 

1. Jorid Reklev Vitsø 
2. Stig Høydal 
3. Andrine Karstensen 

 
Som leder for forliksrådet velges: Roger Antonsen 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende: 
1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 

 
Som varamedlemmer velger: 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 

 
 
Som leder for forliksrådet velges: _______________________ 
 



PS 80/20 Oppnevning av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.2021-
31.12.2024 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

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

3. Astrid Lovise Mortensvik 
 

Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 

1. Dagfinn Herskedal, 7246 Sandstad 
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra 
3. Astrid Lovise Mortensvik 
 

Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 

1. Dagfinn Herskedal, 7246 Sandstad 
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra 
3. ________________________________________ 
 

Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3. 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 14:35 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Utvalg for helse og omsorg 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 18.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 12:00 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lars P. Hammerstad Leder SP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Nestleder AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Jan Egil Handberg Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Harald M. Hatle Ass. kommunedirektør 
Hege Lie Rønningen Enhetsleder Helse, familie og rehabilitering 
Elin Wahlvåg Enhetsleder Oppfølgingstjenesten 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 11.05.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
PS 7/20, PS 4/20, PS 5/20, PS 6/20 og PS 8/20. 
  



Orienteringer 
- Status organisering legevakt v/Enhetsleder Helse, familie og rehabilitering Hege Lie 

Rønningen. 
- Status Avtale NAV v/Ass. kommunedirektør Harald M. Hatle 
- Status Avtale Rus v/Ass. kommunedirektør Harald M. Hatle 
- Status Covid så langt – utfordringer lokalt og veien videre v/Ass. kommunedirektør 

Harald M. Hatle 
• Gjennomgang av perioden mars-april - erfaringer 
• Videre leie av Hjorten Hotell eller Covid-pasienter i sykehjemmet 
• Beredskapsnivå videre 

- Status utbyggingsprosjekter 2020 – 2022 v/Ass. kommunedirektør Harald M. Hatle 
 Boliger rus 
 Bofellesskap UNG 
 Bofellesskap demente – herunder utbyggingsomfang og bemanning 

- Audiograftilbudet på Hitra – siste info fra Helseforetak v/Ass. kommunedirektør Harald 
M. Hatle 
På grunn av Koronapandemien får vi ikke startet opp som planlagt, men vi starter med 2 
audiografer fra 17. august på Orkdal sjukehus. 
Rommene vi har fått «tildelt» på Orkdal skal stå som beredskapsrom, noe som gjør at vi 
ikke kan bestille testbokser og gjennomføre utredninger, men det vil bli tilbud om 
tilpasninger og kontroller. 
Vi må se an litt hvordan vi skal få til et tilbud på Hitra, men håper det vil være mulig i løpet 
av høsten. Dette avhenger naturlig nok av smittesituasjonen i befolkningen, og om 
audiografene kan ha to ulike arbeidssteder. 
Jeg kan holde dere løpende orientert etter hvert som beslutninger tas. 

- Generell informasjon RUS og samarbeid med Frøya kommune v/Enhetsleder 
oppfølgingstjenesten Hitra kommune Elin Wahlvåg. 
Leder i utvalget ønsker seg en overordnet ruspolitisk plan og en boligsosial plan. 

 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 4/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.02.2020  

PS 5/20 Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for 
alkohol for perioden 2020 - 2024 

 

PS 6/20 Søknader om salgsbevilling for alkohol for perioden 
2020-2024 

 

PS 7/20 Etablering av beredskap og følgetjeneste for gravide  

PS 8/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.05.2020  

PS 9/20 Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020 - 2023  

 Referatsaker  

RS 3/20 Årsrapport livsglede for eldre 2019  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 4/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 10.02.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 10.02.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 5/20 Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for alkohol for perioden 2020 - 2024 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1: 
I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir Hitra 
kommunestyre, etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig skjenkebevilling: 

 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes 
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra 
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika 
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg 
 Hitrahallen SA, 7240 Hitra 
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø 
 Aug. Faxvaag AS 
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra 
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra 
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra 
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim  
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær 

 
Ved votering ble alternativt forslag til pkt. 1 fremmet i møtet, enstemmig tilrådd. 
 
Gjeldende retningslinjer for bevilling vedlegges saken til kommunestyrets behandling. 
 
 
Tilrådning: 
1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 

Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig 
skjenkebevilling: 
 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes 
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra 
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika 
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg 



 Hitrahallen SA, 7240 Hitra 
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø 
 Aug. Faxvaag AS 
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra 
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra 
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra 
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim  
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær 
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.  
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden 
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.  

2. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte 
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5. 

3. Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
4. Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
5. Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
6. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling 

etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve 
7. Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder 

som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel 
 

Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere, alminnelig skjenkebevilling. 
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.  
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden 
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.  

2. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte 
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5. 

3. Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
4. Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
5. Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
6. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling 

etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve 
7. Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder 

som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel 
 



Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. 

PS 6/20 Søknader om salgsbevilling for alkohol for perioden 2020-2024 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1 første avsnitt: 

I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund 
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad 
 TRS AS, 7246 Sandstad 
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy 
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra 
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo 
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær 
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 AS Vinmonopolet Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo 

 
Ved votering ble alternativt forslag til pkt. 1 fremmet i møtet, enstemmig tilrådd. 
 
Gjeldende retningslinjer for bevilling vedlegges saken til kommunestyrets behandling. 
 
Tilrådning: 
1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 

Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund 
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad 
 TRS AS, 7246 Sandstad 
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy 
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra 
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo 
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær 
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 AS Vinmonopolet Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo 
 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal 
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet. 
 

2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av 
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl). 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24 
 



3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av 
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7. 

 

Innstilling: 

1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal 
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet. 
 

2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av 
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl). 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24 

 
3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 

dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av 
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7. 

PS 7/20 Etablering av beredskap og følgetjeneste for gravide 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
Enhetsleder Helse, familie og rehabilitering Hege Lie Rønningen orienterte.  
 
Leder Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 4: 

…….nåværende vertskommuneavtale med Frøya…….. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med forslag til endring fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. St. Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen 
2. St. Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med St. Olav HF. Avtaler om 

beredskap og følgetjeneste skal være tilleggsavtaler til de overordnede 
samhandlingsavtalene. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å revidere nåværende vertskommuneavtale med 
Frøya kommune slik at den tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste. Frøya 
kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste jfr 
gjeldende vertskapsavtale 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. St. Olav HF finansierer beredskap- og følgetjeneste ut fra enighet i avtalen 



2. St. Olav HF har det faglige ansvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste.  
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtale med St.Olav HF. Avtaler om 

beredskap og følgetjeneste skal være tilleggsavtaler til de overordnede 
samhandlingsavtalene. 

4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å revidere nåværende samarbeidsavtale med Frøya 
kommune slik at den tilpasses jordmødre i beredskap og følgetjeneste. Frøya 
kommunene har arbeidsgiveransvaret for jordmødre i beredskap og følgetjeneste jfr 
gjeldende vertskapsavtale 

PS 8/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 18.05.2020 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
Godkjenning av protokoll fra dagens møte utsettes til neste møte i Utvalg for Helse og omsorg. 
 
 

PS 9/20 Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
Formannskapet ba i møtet den 31.03.2020 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. 
 
Leder Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag: 

1. Vedtak i Utvalg for Helse og Omsorg 10.02-20 i PS sak 3/20 oppheves. 
2. Utvalg for Helse og Omsorg ber Formannskapet foreta oppnevning av Velferdsråd i 

Hitra kommune. 
 

Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Vedtak i Utvalg for Helse og Omsorg 10.02-20 i PS sak 3/20 oppheves. 
2. Utvalg for Helse og Omsorg ber Formannskapet foreta oppnevning av Velferdsråd i Hitra 

kommune. 
 
Enstemmig. 
 
  



Referatsaker 

RS 3/20 Årsrapport livsglede for eldre 2019 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 26.05.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 12:45 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
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 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Torfinn Stub VARAORD V 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eldbjørg Broholm Torfinn Stub AP 

 
Elles møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Lernes Leder UPLM AP 

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

 
Innkalling var utsendt 19.05.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Følgende sak ble ettersendt, og sto ikke på opprinnelig sakliste: 

PS 96/20 - Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA. 
Formannskapet vedtok å behandle saken i dagens møte. 
  



Orienteringer 
Ordfører 
 Befolkningsendring - Vi har en vekst på 38, deriblant 13 fødsler. Innbyggertallet er nå 5088. 

Det er stor netto innenlands flytting. En hyggelig utvikling. 
Telemarksforskning forsker på utvikling historisk og framskrevet. Det vil bli holdt et 
Webinar om dette sammen med næringsforeningen i løpet sommeren 

 Trønderenergi hadde generalforsamling den 19. mai. Valgkomiteen hadde innstilt vår 
kommunedirektør, Ingjerd Astad, som 3. vara i styret. Hun ble valgt til 1. vara, og vil 
dermed møte fast. 

 Fylkesrådmannen har lagt fram plan for utvikling av nytt hurtigbåttilbud, og vårt innspill er 
vektlagt. 

 20. mai mottok vi brev fra varaordfører Torfinn Stub der han søker permisjon fra sine 
kommunale verv til utgangen av september. Vi må forholde oss til søknaden, som kommer 
som sak i førstkommende kommunestyremøte. 

 
Kommunedirektøren 
 Økonomisituasjonen i forbindelse med korona-pandemien. 
 Brakkerigg i Vikan flyttes – frist 15. juni 
 Trafikksikkerhet Fillan sentrum/overgang ved skolen – forsterke lyssetting på to punkter og 

siktlinjen forlenges. 
 Rekrutering av kommunalsjef Drift og eiendom og enhetsleder VAR pågår. Søknadsfristen 

utgår i neste uke. 
 Personalsjef er ansatt. 
 
 
Epost fra Per J. Ervik datert 24.05.2020 vedr. ureglementert renovasjon. 
«Hva kan vi gjøre for å ta slike MILJØSYNDERE som kvitter seg med rask å rot på denne måten! 
Bildet taler for seg! Dette kan ikke aksepteres ! Jeg forundres over manglende samfunnsansvar 
som enkelte viser her på bildet! 
No går vi sommeren i møte med mange tilreisende som medfører mere avfallshåndtering 
kansje større Containere m.m. men det er det kansje nok av vist dem blir brukt til det dem skal ! 
Ønsker en prat om dette i FSK på tirsdag!» 
 
Epost med svar fra Trygve Berdal datert 26.05.2020: 
«Vi har dessverre fortsatt problemer med at noen setter fra seg avfall som ikke skal leveres på 
returpunktene for fritidsboliger. 
Slik det framgår av bildet er dette delvis farlig avfall, som skal leveres til godkjent mottak på 
våre gjenvinningsstasjoner. 
Her har vi forsøkt å utvide åpningstidene og tilpasset disse til både fastboende, lokalt 
næringsliv og hytteeiere, med blant annet å holde åpent både på kveldstid og lørdager. 
Videre er det tilrettelagt slik at det ikke koster noe ekstra for våre abonnenter å levere sitt avfall 
på gjenvinningsstasjonene. 
  
Jeg mener at tilbudet til hytteeierne etter hvert har blitt bra, innenfor en fornuftig 
kostnadsramme.  
  
Vi arbeider med å forebygge misbruk gjennom blant annet bedre informasjon til brukerne. 
Returpunktene oppgraderes nå med nye containere og tilbud om kildesortering.  
Tømmehyppigheten på returpunktene er planlagt ut ifra når det erfaringsmessig er mange som 
besøker sine hytter, for eksempel i forbindelse med høytidshelger og i feriemånedene. 



Vi er klar over at vi har forbedringspotensialer, og det arbeider vi med hver dag. Dette går blant 
annet på å dimensjonere ordningen slik at det til enhver tid er tilstrekkelig volum for de 
hytteeierne som betaler sitt renovasjonsgebyr. 
  
For å hindre forsøpling ved våre returpunkt er vi avhengig av at abonnentene også gjør sin del 
av jobben, ikke setter fra seg farlig avfall og større gjenstander.  
Slik feil bruk resulterer i at vi må ut å rydde og påfører unødvendige kostnader på resten av 
abonnentene, da renovasjonsordningen skal drives til selvkost. 
  
Ingen av våre ansatte som synes det er veldig givende å rydde opp i søppel som er hensatt 
utenfor containerne.  
Derfor har vi stor interesse av at renovasjonsordningen skal fungere best mulig, uten 
unødvendig byrde for abonnentene, ansatte og nærmiljøet. 
  
Takker igjen for tilbakemeldingen og tror økt oppmerksomhet knyttet til misbruk av 
returpunktene, kan bidra til økt bevissthet rundt problemet og på sikt adferdsendringer blant 
brukerne. 
Dere skal vite at vi i ReMidt har stort fokus på å drifte renovasjonsordningene på en effektiv og 
miljømessig god måte, der vi er opptatt å innfri eiernes og kundenes forventninger.» 
 
Per J. Ervik (PP) stilte spørsmål om dårlig skriftkvalitet på veiskiltene. 
Formannskapet etterlyser stedsnavnskilting langs fylkesvegen. Mange av skiltene har falmet og 
er nesten umulig å lese. Likedan er kommuneskiltet «Hitra» å finne både ved Valslag og på 
Sandstad, hvorav sistnevnte nå blir feil plassering. Kommunedirektøren ble bedt om å ta 
initiativ ovenfor veivesenet for å få rettet opp og forbedret dette. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 81/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.05.2020  

PS 82/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat  

PS 83/20 Opphevelse av Daniel Strøms legat  

PS 84/20 Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat  

PS 85/20 Opphevelse av Sivert Helgebostads legat  

PS 86/20 Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat  

PS 87/20 Opphevelse av John Strøms legat  

PS 88/20 Opphevelse av Erik Strøms legat  

PS 89/20 Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat  

PS 90/20 Søknad om midler Trivselstiltak i grendene - Akset 
fritidspark 

 

PS 91/20 Utarbeidelse av sentrumsplan for Fillan- plassering av 
rundkjøring 

 

PS 92/20 Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et 
tiltak som følge av Covid-19 viruset 

 

PS 93/20 Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, 
markedsføring og bedriftsnettverk for 
matprodusenter 

 

PS 94/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole  

PS 95/20 Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering  

PS 96/20 Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet 
i Sodvin SA 

 

 Referatsaker  

RS 13/20 Oppsigelse av reservedrosjeløyver 50 03 0528 og 50 
03 0846 med tilslutning til Hitra Taxisentral DA 

 

RS 14/20 Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig 
persontogtilbud - ruteplaner fra desember 2022 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 81/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.05.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 12.05.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 82/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun har vært med 
under saksbehandlingen av alle sakene vedr. opphevelse av legater. 
Hun ble erklært inhabil jf. Kommuneloven § 11-10 andre ledd, og forlot møtet under 
behandling av sakene PS 82/20 – PS 89/20. 
John Lernes (AP) tiltrådte som hennes vara. 
Formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
og Erik Strøms legat» 

2. Midlene på de to kontoene skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoene avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoene er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
og Erik Strøms legat» 

2. Midlene på de to kontoene skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd 
med vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte 
vedtekter/retningslinjer i «Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoene avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoene er lik null. 



PS 83/20 Opphevelse av Daniel Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Daniels 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Daniels 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 84/20 Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert og 
Anders Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert og 
Anders Helgebostads legat» 



2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 85/20 Opphevelse av Sivert Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 86/20 Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 



 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 87/20 Opphevelse av John Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «John 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «John 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 88/20 Opphevelse av Erik Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 



1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Erik 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Erik 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 89/20 Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Johan 
Hansen Murseths legat» 

2. Midlene som er balanseført skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Summen nedskrives i balansen i kommunens regnskap når beløp er betalt ut til 
formålet 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Johan 
Hansen Murseths legat» 

2. Midlene som er balanseført skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd 
med vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte 
vedtekter/retningslinjer i «Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 



4. Summen nedskrives i balansen i kommunens regnskap når beløp er betalt ut til 
formålet 

PS 90/20 Søknad om midler Trivselstiltak i grendene - Akset fritidspark 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen, og John Lernes (AP) fratrådte samtidig. 
Formannskapet er fulltallig. 
 
Kommunedirektøren endrer beløpet til kr 35 000. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med endret beløp til kr 35 000, enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
Med bakgrunn i vedtak i K-sak 25/19 tildeles kr 35 000 i tilskudd for etablering av diskgolf/ 
frisbeegolf på Akset golfbane iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om evt. behov for 
tillatelser. 
 
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 40 000 i tilskudd for etablering av diskgolf/ 
frisbeegolf på Akset golfbane iht. innsendt søknad. Det tas forbehold om evt. behov for 
tillatelser. 
 
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 91/20 Utarbeidelse av sentrumsplan for Fillan- plassering av rundkjøring 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap vedtar at man inntegner plassering vist i alternativ 1 for rundkjøringen i 
planforslag for Fillan sentrum. Plassering av rundkjøring, alternativ 1, vil sikre areal til å dekke 
fremtidig arealbehov for helserelaterte tjenester og muliggjøre utbygging mot nord av 
Hitrahallen. 
 
Enstemmig. 



 

Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar at man inntegner plassering vist i alternativ 1 for rundkjøringen i 
planforslag for Fillan sentrum. Plassering av rundkjøring, alternativ 1, vil sikre areal til å dekke 
fremtidig arealbehov for helserelaterte tjenester og muliggjøre utbygging mot nord av 
Hitrahallen. 
 
 

PS 92/20 Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et tiltak som følge av Covid-19 
viruset 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar å redusere kulturskoleavgiften med 30 % for vårhalvåret 2020. 
Dette som følge av situasjonen Covid-19 viruset har ført til med redusert/endret 
undervisning i kulturskolen.  

2. Redusert kulturskoleavgift på kr 62.500,- belastes ekstraordinære utgifter med 
bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn gjennom ekstraordinære inntekter fra 
staten.  

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar å redusere kulturskoleavgiften med 30 % for vårhalvåret 2020. 
Dette som følge av situasjonen Covid-19 viruset har ført til med redusert/endret 
undervisning i kulturskolen.  

2. Redusert kulturskoleavgift på kr 62.500,- belastes ekstraordinære utgifter med 
bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn gjennom ekstraordinære inntekter fra 
staten.  

PS 93/20 Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, markedsføring og 
bedriftsnettverk for matprodusenter 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3: 

Samlet beløp det søkes om er 150 000,- strykes og erstattes av Totalt kr 149 000. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med endring i pkt. 3 fremmet i møtet 
enstemmig vedtatt. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre innvilger Dalpro AS tilskudd med: 

1. 80 000,- i tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 
Matfestival 

2. 46 000,- i tilskudd til å danne bedriftsnettverk for matprodusentene på Hitra og Frøya  



3. 23 000,- i tilskudd til ekstra markedsføring av Trøndersk matfestival på Hitra og Frøya. 
Totalt kr 149 000. 

4. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfond ulike formål 
5. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre innvilger Dalpro AS tilskudd med: 
1. 80 000,- i tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 

Matfestival 
2. 46 000,- i tilskudd til å danne bedriftsnettverk for matprodusentene på Hitra og Frøya  
3. 23 000,- i tilskudd til ekstra markedsføring av Trøndersk matfestival på Hitra og Frøya  

Samlet beløp det søkes om er 150 000,- 
4. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfond ulike formål 
5. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

PS 94/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 
 

PS 95/20 Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

………….. på kr 140.000 + moms årlig reguleres i ……….. 
 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune fornyer avtalen med Hitra Fotballklubb / Hitra Idrettslag vedr. leie av 
Hitra Idrettspark for 5 nye år, dvs. for perioden 01.05.2020 – 01.05.2025. 

2. Avtalebeløpet på kr 140.000 + moms årlig reguleres i forhold til konsumprisindeksen 
med utgangspunkt i 01.05.2015 som forutsatt i avtalen. 



 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune fornyer avtalen med Hitra Fotballklubb / Hitra Idrettslag vedr. leie av 
Hitra Idrettspark for 5 nye år, dvs. for perioden 01.05.2020 – 01.05.2025. 

2. Avtalebeløpet på kr. 140.000 + moms reguleres i forhold til konsumprisindeksen med 
utgangspunkt i 01.05.2015 som forutsatt i avtalen. 

 

PS 96/20 Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

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

Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag fremmet i møtet, enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilrådning: 
Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen 
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen 
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges ................. 
 
  



Referatsaker 

RS 13/20 Oppsigelse av reservedrosjeløyver 50 03 0528 og 50 03 0846 med tilslutning til Hitra 
Taxisentral DA 

RS 14/20 Vedr. 201937634-11 - Innspill til framtidig persontogtilbud - ruteplaner fra 
desember 2022 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 28.05.2020 
Tidspunkt: 11:00 – 15:50 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
John Lernes Medlem AP 
Eldbjørg Broholm Medlem AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP 
Bjørn Jensen Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken, permisjon fra kl.13:00 Medlem R 
Lars P. Hammerstad 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 
Dag Willmann Medlem H 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 
Tom Skare Medlem FRP 
Bjørg Reitan Bjørgvik Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Arnt Julius Breivoll MEDL AP 
Torfinn Stub VARAORD V 

 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Thomas Glørstad Arnt Julius Breivoll AP 
Inge Dahlø Torfinn Stub V 
Per Magne Krangnes, møtte kl. 13:00 Guro-Karoline Aabakken R 
Stig Atle Lervåg, under PS 65/20 Sigrid Helene Hanssen H 
Inger Marie Sundgård under PS 65/20 Synnøve Hanssen PP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
May Hårstad Lian, under PS 39/20 og PS 40/20 Økonomisjef 
Ann-Vigdis Risnes Cowburn Politisk sekretær / Protokollfører 

 
 
Innkalling var utsendt 20.05.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
Orienteringer 
Kommunedirektøren 

 Korona-situasjonen 
 
Ordføreren: 
I dag er det en stor dag. Det er nøyaktig 50 år siden havbruksnæringen startet, i Norge og her 
på Hitra, og da ved Sivert og Ove Grøndtvedt. Det skjedde ved at det da for aller første gangen 
ble satt laksesmolt i sjøen i merdanlegg, nærmere bestemt i Laksåvika. 
 
Befolkningsutviklingen 1. kvartal viser at Hitra ligger på sjetteplass i landet, uttrykt som 
prosentuell økning. Det betyr en god start i den nye Hitra kommune. Fødselstallene ligger også 
bitte litt over landsgjennomsnittet målt som prosent av folketallet, og det er sjette kvartal på 
rad at det er netto positiv innenlands flytting. 
 
I går fikk vi en positiv presentasjon av bachelorstudenter på NTNU som sammen med 
TrønderEnergi har sett nærmere muligheten for produksjon av Hydrogen ved Hitra Kysthavn 
basert på kortreist fornybar energi i form av vindkraft. Dette vil bli fulgt opp.  
 
Korona – Vi ser at det lempes på tiltakene, men det er på ingen måte over. Det viser seg at de 
landene som tok lettest på pandemien i starten, straffes hardest. Vi må fortsette å ta 
forholdsreglene med god håndhygiene, sosial distanse mm. Det er viktig å ikke senke skuldrene 
for mye, men respektere at det er for tidlig å si at det er over. 
 
Det er nå avklart befaring i Vindparken, for kommunestyret, sammen med Statkraft den 25. 
august. 
 
Følgende saker ble ettersendt: 
 PS 63/20 – Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole 
 PS 64/20 – Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 –  

                    et tiltak som følge av Covid-19 
Kommunestyret vedtok enstemmig å behandle sakene i dagens møte 



 
 PS 65/20 – Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for 

Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl 
Lars P. Hammerstad ba om at sak 65/20 ikke ble behandlet pga. den seine utsendingen av 
saken til kommunestyret. Ved votering ble det vedtatt å behandle saken i dagens møte mot 3 
stemmer, avgitt av Lars P. Hammerstad (SP), Johannes Håvik (SP) og Arnt Magne Flesvik (SP). 
 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
PS 38/20, PS 60/20, PS 38/20 – PS 59/20, PS 61/20 – 65/20. 
  



 
Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 38/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.04.2020  

PS 39/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KF  

PS 40/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommune  

PS 41/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat  

PS 42/20 Opphevelse av Daniel Strøms legat  

PS 43/20 Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat  

PS 44/20 Opphevelse av Sivert Helgebostads legat  

PS 45/20 Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat  

PS 46/20 Opphevelse av John Strøms legat  

PS 47/20 Opphevelse av Erik Strøms legat  

PS 48/20 Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat  

PS 49/20 Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten for 
perioden 2021-2024 

 

PS 50/20 Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 2021-
2024 

 

PS 51/20 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021- 
31.12.2024 

 

PS 52/20 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2021-
31.12.2024 

 

PS 53/20 Oppnevning av møtefullmektiger for forliksrådet for 
perioden 01.01.2021-31.12.2024 

 

PS 54/20 Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for alkohol 
for perioden 2020 - 2024 

 

PS 55/20 Søknader om salgsbevilling for alkohol for perioden 2020-
2024 

 

PS 56/20 Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og 
minsteareal i Hitra kommune 

 

PS 57/20 Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, 
markedsføring og bedriftsnettverk for matprodusenter 

 

PS 58/20 Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i 
Sodvin SA 

 

PS 59/20 Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering  

PS 60/20 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Torfinn Stub  
  



PS 61/20 Melding - Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i 
forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for 
arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter 

 

PS 62/20 Melding - Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og 
begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen 

 

PS 63/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole  

PS 64/20 Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et tiltak 
som følge av Covid-19 viruset 

 

PS 65/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan 
og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl 

 

 
  



Saker til behandling 

PS 38/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 30.04.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
John Lernes og Johannes Håvik ble valgt til å underskrive protokollen fra møtet den 
30.04.2020. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 30.04.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 39/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra Storkjøkken KF 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning 
for 2019 slik de er fremlagt. 

2. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.  
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

3. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning 
for 2019 slik de er fremlagt. 

4. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

5. Hitra kommunestyre godkjenner Hitra Storkjøkken KF sitt årsregnskap og årsberetning 
for 2019 slik de er fremlagt. 

6. Regnskapsmessig mindreforbruk på kr 330.795 for 2019 avsettes til disposisjonsfond.  
 

PS 40/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 



 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de 
er fremlagt. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de 
er fremlagt. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner Hitra kommunes Årsregnskap og Årsberetning for 2019 slik de 
er fremlagt. 
 
 

PS 41/20 Opphevelse av Dortea og Erik Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun har vært med 
under saksbehandlingen av alle sakene vedr. opphevelse av legater. 
Hun ble erklært inhabil jf. Kommuneloven § 11-10 andre ledd, og forlot møtet under 
behandling av sakene PS 41/20 – PS 48/20. 
 
Kommunestyret teller nå 24 representanter. 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
og Erik Strøms legat» 

2. Midlene på de to kontoene skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoene avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoene er lik null. 
 
Enstemmig. 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun har vært med 
under saksbehandlingen av alle sakene vedr. opphevelse av legater. 
Hun ble erklært inhabil jf. Kommuneloven § 11-10 andre ledd, og forlot møtet under 
behandling av sakene PS 82/20 – PS 89/20. 
John Lernes (AP) tiltrådte som hennes vara. 
Formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
og Erik Strøms legat» 

2. Midlene på de to kontoene skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoene avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoene er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
og Erik Strøms legat» 

2. Midlene på de to kontoene skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd 
med vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte 
vedtekter/retningslinjer i «Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoene avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoene er lik null. 

PS 42/20 Opphevelse av Daniel Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Daniels 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 



Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Daniels 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Daniels 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 43/20 Opphevelse av Sivert og Anders Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert og 
Anders Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert og 
Anders Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert og 
Anders Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 44/20 Opphevelse av Sivert Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 



Tilrådning: 
1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert 

Helgebostads legat» 
2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 

formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Sivert 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 45/20 Opphevelse av Dorthea Helgebostads legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
Helgebostads legat» 



2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Dortea 
Helgebostads legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 46/20 Opphevelse av John Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «John 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «John 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 



3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «John 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 47/20 Opphevelse av Erik Strøms legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Erik 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Erik 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med vedtatte 
formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i «Alle med-
fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 
 



Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Erik 
Strøms legat» 

2. Midlene på kontoen skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Kontoen avsluttes fortløpende av Hitra kommune når saldo på kontoen er lik null. 

PS 48/20 Opphevelse av Johan Hansen Murseths legat 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Johan 
Hansen Murseths legat» 

2. Midlene som er balanseført skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Summen nedskrives i balansen i kommunens regnskap når beløp er betalt ut til 
formålet 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Hitra Frivillighetssentral rettes til Hitra Frivilligsentral. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Johan 
Hansen Murseths legat» 

2. Midlene som er balanseført skal overføres Hitra Frivilligsentral og deles ut i tråd med 
vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte vedtekter/retningslinjer i 
«Alle med-fondet» fra Hitra Frivilligsentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Summen nedskrives i balansen i kommunens regnskap når beløp er betalt ut til 
formålet 

 
Enstemmig. 
 



Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å søke Lotteri- og Stiftelsestilsynet om å oppheve «Johan 
Hansen Murseths legat» 

2. Midlene som er balanseført skal overføres Hitra Frivillighetssentral og deles ut i tråd 
med vedtatte formål «Støtte til vanskeligstilte» og ihht. forelagte 
vedtekter/retningslinjer i «Alle med-fondet» fra Hitra Frivillighetssentral 

3. Som avviklingsstyre oppnevnes Emil Melting, født 30.08.1986, Badstuvikhøgda 28, 7246 
Sandstad. 

4. Summen nedskrives i balansen i kommunens regnskap når beløp er betalt ut til 
formålet 

PS 49/20 Valg av meddommere til lagmannsretten og tingretten for perioden 2021-2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen, og kommunestyret er dermed fulltallig. 
 
Vedtak: 
Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lina Selvåg Arve Espeseth 
Else Stadsvik Arve Glørstad 
Monica Jensø Roger Lund 
Inger Forsnes-Hanssen Tom Skare 
 
Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Vigdis Marie G. Glørstad Olaf Martin Strand 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Dag Willmann 
Elen Birgitte Hestnes Tor Magne Langø 
Astrid Mortensvik John Kristian Hermanstad 
Helen Ingeborg Sollie Tommy Nylander 
Sølvi Elise Monsø Arve Fløan 
Ester Karla Norbotten Geir Tore Mosand 
Tove Kristin Askjem Jon Lian 
May Irene Andreassen Stig Høydal 
May Elise Stolpnes Roar Lyngstad Utseth 
Anniken Vassdal Skare Ole Edvard Tidemann Fillingsnes 
Jorun Fjeldvær Edvard Meland Hjertås 
Sigrid Hanssen Jann O. Krangnes 
Ida Broholm Lars Johan Strand Vitsø 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 



Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Lagmannsretten – 4 kvinner og 4 menn 
Kvinner Menn 
Lina Selvåg Arve Espeseth 
Else Stadsvik Arve Glørstad 
Monica Jensø Roger Lund 
Inger Forsnes-Hanssen Tom Skare 
 
Tingretten – 16 kvinner og 16 menn 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Vigdis Marie G. Glørstad Olaf Martin Strand 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Dag Willmann 
Elen Birgitte Hestnes Tor Magne Langø 
Astrid Mortensvik John Kristian Hermanstad 
Helen Ingeborg Sollie Tommy Nylander 
Sølvi Elise Monsø Arve Fløan 
Ester Karla Norbotten Geir Tore Mosand 
Tove Kristin Askjem Jon Lian 
May Irene Andreassen Stig Høydal 
May Elise Stolpnes Roar Lyngstad Utseth 
Anniken Vassdal Skare Ole Edvard Tidemann Fillingsnes 
Jorun Fjeldvær Edvard Meland Hjertås 
Sigrid Hanssen Jann O. Krangnes 
Ida Broholm Lars Johan Strand Vitsø 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lina Selvåg Arve Espeseth 
Else Stadsvik Arve Glørstad 
Monica Jensø Roger Lund 
Inger Forsnes-Hanssen Tom Skare 
 
Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Vigdis Marie G. Glørstad Olaf Martin Strand 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Dag Willmann 
Elen Birgitte Hestnes Tor Magne Langø 
Astrid Mortensvik John Kristian Hermanstad 
Helen Ingeborg Sollie Tommy Nylander 
Sølvi Elise Monsø Arve Fløan 
Ester Karla Norbotten Geir Tore Mosand 
Tove Kristin Askjem Jon Lian 
May Irene Andreassen Stig Høydal 



May Elise Stolpnes Roar Lyngstad Utseth 
Anniken Vassdal Skare Ole Edvard Tidemann Fillingsnes 
Jorun Fjeldvær Edvard Meland Hjertås 
Sigrid Hanssen Jann O. Krangnes 
Ida Broholm Lars Johan Strand Vitsø 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som meddommere i lagmannsretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner: Menn: 
 
 
 
Som meddommere i tingretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner: Menn: 
 
 
 

PS 50/20 Valg av meddommere til jordskifteretten for perioden 2021-2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Roger Lund 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Kvinner Menn 
Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Roger Lund 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner Menn 



Lene Tømmerås Bakeng Lars Erik Strand Vitsø 
Synnøve Aukan Knut Ellefsen 
Monica Mollan Roger Lund 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som meddommere i jordskifteretten for perioden 2021-2024 velges følgende: 
Kvinner: Menn: 
 
 

PS 51/20 Forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.2021- 31.12.2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024: 
Kvinner Menn 
Synnøve Aukan Roger Lund 
Monica Mollan Dagfinn Herskedal 
Renate Zerine Ledel Jon Lian 
Sigrid Hanssen Erik Knutshaug 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Kvinner Menn 
Synnøve Aukan Roger Lund 
Monica Mollan Dagfinn Herskedal 
Renate Zerine Ledel Jon Lian 
Sigrid Hanssen Erik Knutshaug 
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024: 
Kvinner Menn 
Synnøve Aukan Roger Lund 
Monica Mollan Dagfinn Herskedal 
Renate Zerine Ledel Jon Lian 
Sigrid Hanssen Erik Knutshaug 
 
Enstemmig. 



 

Innstilling: 

Hitra kommune fremmer følgende forslag til skjønnsmedlemmer for perioden 2021–2024: 
Kvinner: Menn: 
  
 

PS 52/20 Valg av medlemmer til forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende: 

1. Roger Antonsen 
2. Inge Dahlø 
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø 

 
Som varamedlemmer velger: 

1. Jorid Reklev Vitsø 
2. Stig Høydal 
3. Andrine Karstensen 

 
Som leder for forliksrådet velges: Roger Antonsen 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag: 

Roger Antonsen - leder 
Inge Dahlø - medlem  
Kjersti Marie Hestnes Hjertø - medlem 
Jorid Reklev Vitsø – vara 
Stig Høydal – vara 
Andrine Karstensen - vara 
 

Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende: 

1. Roger Antonsen 
2. Inge Dahlø 
3. Kjersti Marie Hestnes Hjertø 

 
Som varamedlemmer velger: 

1. Jorid Reklev Vitsø 



2. Stig Høydal 
3. Andrine Karstensen 

 
Som leder for forliksrådet velges: Roger Antonsen 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som medlemmer i forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges følgende: 
1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 

 
Som varamedlemmer velger: 

1. ___________________________ 
2. ___________________________ 
3. ___________________________ 

 
 
Som leder for forliksrådet velges: _______________________ 
 

PS 53/20 Oppnevning av møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 01.01.2021-
31.12.2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 

1. Dagfinn Herskedal, Grønnbakkveien 9, 7246 Sandstad 
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra 
3. Astrid Lovise Mortensvik, Jektvikveien 27, 7241 Ansnes 
 

Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.05.2020  

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

3. Astrid Lovise Mortensvik 
 

Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 



Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 

1. Dagfinn Herskedal, 7246 Sandstad 
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra 
3. Astrid Lovise Mortensvik 
 

Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune oppnevner som faste møtefullmektiger for forliksrådet for perioden 
01.01.2021 – 31.12.2024 

1. Dagfinn Herskedal, 7246 Sandstad 
2. Oddvar Johannes Olsen, Porshaugen 7, 7240 Hitra 
3. ________________________________________ 
 

Oppnevningen skjer i henhold til forskrift til tvisteloven § 3. 

PS 54/20 Søknader om serverings- og skjenkebevillinger for alkohol for perioden 2020 - 2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Ida Broholm (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun har eierandel i Pikene 
på Torget.  
Hun ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e pkt. 2, og forlot møtet 
under votering av bevillingen til Pikene på Torget.  
Thomas Glørstad (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er samboer med 
daglig leder Pikene på Torget. 
Han ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav c, og forlot møtet under 
votering av bevillingen til Pikene på Torget. 
 
Kommunestyret teller 23 representanter under voteringen om bevilling til pikene på Torget. 
Bevilling som foreslått ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
Ida Broholm (AP) og Thomas Glørstad (AP) tiltrådte møtet etter voteringen, og kommunestyret 
er dermed fulltallig. 
 
Dag Willmann (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han gift med daglig leder i 
Hitrahallen 
Han ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav c, og forlot møtet under 
votering av bevillingen til Hitrahallen.  
 
Monica Mollan (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun styremedlem i 
Hitrahallen. 
Hun ble erklært inhabil jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e, og forlot møtet under 
votering av bevillingen til Hitrahallen.  
 



Kommunestyret teller 23 representanter under voteringen om bevilling til Hitrahallen. 
Bevilling som foreslått ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
Dag Willmann (H) og Monica Mollan (AP) tiltrådte møtet etter voteringen, og kommunestyret 
er dermed fulltallig. 
 
Jann O. Krangnes (R) fremmet forslag til følgende tilleggspkt.: 
En bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse over driften, skal ha plettfri vandel slik 
alkohol- og serveringsloven forutsetter. Det er et satsningsområde for Hitra kommune å ha en 
seriøs skjenkenæring og bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet. Som et ledd i dette stilles 
det krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn og arbeidsliv 
generelt blir fulgt. Bevillingshaver skal kunne dokumentere at lover og regler følges, både når 
skjenkebevillingen blir innvilget og underveis i skjenkeperioden. Brudd på regelverket vil kunne 
føre til at kommunen vurderer bevillingshaver som uegnet til å ha/få bevilling. 
 
Tom Skare (FRP) fremmet følgende oversendelsesforslag: 
A. Hitra kommunestyre gir kommunedirektøren delegert myndighet til å; 

I. Tildele salg- og skjenkebevillinger av salgssted eller bruk av bevilling utenfor 
salgsstedet for enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7 

II. Tildele salgs- og skjenkevellinger til enkeltanledninger herunder godkjenning av 
salgssted og ansvarshavende. 

III. Foreta restriksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jf. 
Alkoholforskriften § 10-3 

IV. Tildele serverings- og skjenkebevilling etter lov om serveringsvirksomhet 
(serveringsloven) og alkoholloven. 

A. Tildeling gjøres i henhold til aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og kommunenes 
retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven. 

B. Ved ev. avslag kan søker anke og da er utvalg for Helse og omsorg bemyndiget å foreta 
innstiling før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

C. Delegerte vedtak foretatt av kommunedirektøren refereres til utvalg for Helse- og omsorg 
som melding. 

 
Guro Aabakken (R) ble innvilget permisjon og fratrådte møtet kl. 13:10. Per Krangnes (R) 
tiltrådte som hennes vara samtidig. 
 
Kommunestyret er dermed fulltallig 
 
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag til nytt pkt. 5: 
Det forutsettes at eier, styrer og stedfortreder for Natali Pizzeria fremviser skatteattest og 
vandelsvurderes før skjenkebevillingen kan tre i kraft. 
 
Det ble votert over formannskapets tilrådning utenom skjenkebevilling til Pikene på Torget og 
Hitrahallen samt forslag fremmet av Jann O. Krangnes (R), oversendelsesforslag fremmet av 
Tom Skare (FRP) og forslag fremmet av kommunedirektøren til nytt. pkt. 5, enstemmig vedtatt. 
 
Pkt. 5 blir pkt. 6 osv. 
 
Vedtak: 



1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig 
skjenkebevilling: 
 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes 
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra 
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika 
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg 
 Hitrahallen SA, 7240 Hitra 
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø 
 Aug. Faxvaag AS 
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra 
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra 
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra 
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim  
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær 
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.  
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden 
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.  

2. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte 
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5. 

3. Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
4. Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
5. Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
6. Det forutsettes at eier, styrer og stedfortreder for Natali Pizzeria fremviser skatteattest og 

vandelsvurderes før skjenkebevillingen kan tre i kraft. 
7. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling 

etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve 
8. Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder 

som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel 
9. En bevillingshaver og personer med vesentlig innflytelse over driften, skal ha plettfri vandel 

slik alkohol- og serveringsloven forutsetter. Det er et satsningsområde for Hitra kommune å 
ha en seriøs skjenkenæring og bekjempe økonomisk kriminalitet i utelivet. Som et ledd i 
dette stilles det krav om at lover og bestemmelser om økonomi, allmenngjort minstelønn 
og arbeidsliv generelt blir fulgt. Bevillingshaver skal kunne dokumentere at lover og regler 
følges, både når skjenkebevillingen blir innvilget og underveis i skjenkeperioden. Brudd på 
regelverket vil kunne føre til at kommunen vurderer bevillingshaver som uegnet til å ha/få 
bevilling. 

 
Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. 
 
Oversendelsesforslag: 

A. Hitra kommunestyre gir kommunedirektøren delegert myndighet til å; 



I. Tildele salg- og skjenkebevillinger av salgssted eller bruk av bevilling utenfor 
salgsstedet for enkeltanledninger i medhold av alkoholloven § 1-7 

II. Tildele salgs- og skjenkevellinger til enkeltanledninger herunder godkjenning av 
salgssted og ansvarshavende. 

III. Foreta restriksjoner/prikktildeling ved overtredelse av alkoholloven jf. 
Alkoholforskriften § 10-3 

IV. Tildele serverings- og skjenkebevilling etter lov om serveringsvirksomhet 
(serveringsloven) og alkoholloven. 

B. Tildeling gjøres i henhold til aktuelt lovverk, alkoholpolitisk handlingsplan og 
kommunenes retningslinjer for arbeidet med saker etter alkoholloven. 

C. Ved ev. avslag kan søker anke og da er utvalg for Helse og omsorg bemyndiget å foreta 
innstiling før endelig avgjørelse i kommunestyret. 

D. Delegerte vedtak foretatt av kommunedirektøren refereres til utvalg for Helse- og 
omsorg som melding. 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 1 etter innledningen: 

........., etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig skjenkebevilling: 
 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes 
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra 
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika 
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg 
 Hitrahallen SA, 7240 Hitra 
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø 
 Aug. Faxvaag AS 
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra 
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra 
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra 
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim  
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg til pkt. 1 fremmet i 
møtet, enstemmig tilrådd. 
 
Gjeldende retningslinjer for bevilling vedlegges saken til kommunestyrets behandling. 
 
 
Tilrådning: 
1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 

Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere 1-16, alminnelig 
skjenkebevilling: 



 Ansnes Brygger Event AS, 7241 Ansnes 
 Hjorten Hotell Hitra AS, Skolegata 10, 7240 Hitra 
 Strand Hitra AS, 7247 Hestvika 
 Fjellvær Gjestegård Anne Brit Berg 
 Hitrahallen SA, 7240 Hitra 
 Dolmsundet hotell Hitra AS, Dolmsundveien 1, 7250 Melandsjø 
 Aug. Faxvaag AS 
 Knarren Brygge Drift AS, Ulvøyveien 65, 7242 Knarrlagsund 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 Ansnes Brygger Event AS, Nessabakkan 12, 7241 Ansnes 
 Elif AS, Torget 12, 7240 Hitra 
 Pikene på Torge Hitra AS, Torget 2, 7240 Hitra 
 Nye Marmaris restaurant og pizzeria ENK, Øragata 20, 7200 Kyrksæterøra 
 Børøysund Drift AS, Sandgata 30c, 7012 Trondheim  
 Hitra Gårdsmat – Mona Nynes, Helgebustadveien 66, 7243 Kvenvær 
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.  
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden 
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.  

2. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte 
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5. 

3. Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
4. Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
5. Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
6. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling 

etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve 
7. Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder 

som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel 
 

Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. I medhold av Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkere, alminnelig skjenkebevilling. 
Bevillingene gjelder i hovedsak for perioden 01.07.2020 - 30.06.2024.  
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.2024, jfr. § 1-6. Såfremt Hitra kommune ikke i perioden 
oppretter en kommunal rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noen annet.  

2. Skjenkingen skal foregå innenfor bestemmelsene i loven, lovens forskrifter og fastsatte 
bestemmelser i lokalt vedtatt forskrift, herunder fastsatt skjenketid i forskriftens pkt 5. 

3. Skuta restaurant gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
4. Taverna gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 
5. Hitra Gårdsmat gis ny bevilling gjeldende for perioden 28.05.2020 - 30.06.2024 



6. Det er en forutsetning for skjenkebevillingen at serveringsstedet har serveringsbevilling 
etter Serveringsloven med styrer som har bestått prøve 

7. Det er en forutsetning for skjenkebevilling at serveringsstedet har styrer og stedfortreder 
som har bestått kunnskapsprøve og har uklanderlig vandel 
 

Det forutsettes at serveringsstedet har universell utforming og er tilrettelagt for 
rullestolbrukere. 

PS 55/20 Søknader om salgsbevilling for alkohol for perioden 2020-2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Tor Johan Sagøy (H) og Bjørn Jenssen (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at 
begge er aksjeeiere i Nærbutikken Melandsjø. Begge ble erklært habil. 
 
Vedtak: 
1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 

Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund 
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad 
 TRS AS, 7246 Sandstad 
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy 
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra 
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo 
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær 
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 AS Vinmonopolet, Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo 
 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal 
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet. 
 

2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av 
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl). 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24 
 

3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av 
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7. 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.05.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 1 etter innledningen: 



.........., etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av alkoholholdig 
drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol: 
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund 
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad 
 TRS AS, 7246 Sandstad 
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy 
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra 
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo 
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær 
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 AS Vinmonopolet Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til tillegg til pkt. 1 fremmet i 
møtet, enstemmig tilrådd. 
 
Gjeldende retningslinjer for bevilling vedlegges saken til kommunestyrets behandling. 
 
Tilrådning: 
1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 

Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne 1-10, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  
 O. Selvaag Eftf AS, Postboks 13, 7242 Knarrlagsund 
 Strand Hitra AS, 7246 Sandstad 
 TRS AS, 7246 Sandstad 
 Dolmøy Handel AS, 7252 Dolmøy 
 Sandø AS – Oldervikveien 2, 7240 Hitra 
 Norsk Butikkdrift AS, Postboks 6500 Rodeløkka, 0501 Oslo 
 Aug. Faxvaag AS, Sjøbakkan 15, 7243 Kvenvær 
 Nærbutikken Melandsjø AS, Melandsjøveien 270, 7250 Melandsjø 
 Storm Brygghus AS, Postboks 11, 7243 Kvenvær 
 AS Vinmonopolet Dronning Eufemias gate 11, 0150 Oslo 
 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal 
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet. 
 

2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av 
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl). 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24 
 

3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 
dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av 
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7. 

 



Innstilling: 

1. I medhold av Lov om omsetning av Alkoholholdig drikk m.v. fra § 1-1 til og med § 1-15 gir 
Hitra kommunestyre, etter individuell behandling av søkerne, salgsbevilling til salg av 
alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent alkohol.  
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24. 
Bevillingsperioden følger normalt kommunestyreperioden. Alle med bevilling skal søke om 
ny bevillingsperiode innen 30.06.24, jfr. Alkoholloven § 1-6, såfremt ikke kommunal 
rusmiddelpolitisk handlingsplan sier noe annet. 
 

2. Hitra kommunestyre innvilger Vinmonopolets avdeling Fillan salgsbevilling for salg av 
brennevin vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl). 
Bevillingen gjelder for perioden 01.07.20 - 30.06.24 

 
3. Salg og utlevering av drikk er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00 på 

dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Salg og utlevering av 
drikk skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai, jfr. Alkoholloven § 3-7. 

PS 56/20 Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Følgende representanter er rettighetshaver i vald, eller i slekt med rettighetshaver i rett opp- 
eller nedadgående linje. 
Johannes Håvik (SP), Lars P. Hammerstad (SP), Arnt Magne Flesvik (SP), Bjørg R. Bjørgvik (FRP), 
Sigrid Hanssen (H), Otto J. Lien (PP), Synnøve Hanssen (PP), Inge Dahlø (V), John Lernes (AP), 
Lars Erik Strand (AP), Bjørn Jenssen (AP), Ann Bodil Kosberg Wingan (AP) og Thomas Glørstad 
(AP). 
 
Ordfører Ole L. Haugen hadde i forkant av møtet oversendt følgende alternative forslag til 
vedtak: 
Hitra kommune vedtar ny Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i 
Hitra kommune, slik det er tilrådd fra møte i UPLM den 19.05.20 og da som følger når det 
gjelder § 2. Minsteareal oppgitt i daa: 
 
 Valdbenevnelse Elg  Hjort Rådyr 

1. Kvenvær og Sør-Hitra  800 500 
2. Strøm, Inn-Hitra, Fillan og Asmundvåg   400  500 
3. Øst-Hitra og Ut-Hitra  250 500 
4. Fjellværøy/Ulvøy  5000 200 
5. Øvrige rådyrvald uten bestandsplan   750 
6. Vald nr. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 og 71  500 
7. Vald nr. 17, 18 og 19 5000 
8. Vald nr. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 36, 39, 40   500 
 

 
Det ble deretter en del debatt om forståelsen av habilitetsbehandlingen og –reglene. Det ble 
pause i behandlingen, slik at kommunedirektøren fikk snakket med Fylkesmann om forståelsen 



av habilitetsreglene. Ut fra dette framkom det at det måtte vektlegges en vurdering som ikke 
svekket tilliten til kommunestyrets behandling ag avgjørelse.  
 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet deretter og som en følge av at 13 representanter kunne 
være inhabil, følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes  
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
Ordføreren ba deretter alle om å være oppmerksom på at neste gang saken kommer til 
behandling i kommunestyret, så bør man ha tilgang på vararepresentanter som er habile, slik 
at man kan få avgjort saken uten at det reises tvil eller spørsmål om habiliteten til de som er 
med på å avgjøre den.  
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.05.2020  

Behandling: 
Guro Aabakken (R) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er grunneier i 
Kvenvær og Sør-Hitra vald.  
Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven §6 første ledd bokstav a, og forlot møtet under 
behandling av dette valdet. 
Utvalg for Plan, landbruk og miljø teller nå 6 medlemmer. 
Guro Aabakken (R) tiltrådte møtet igjen, og utvalget er dermed fulltallig. 
 
Vedtatt som framlagt. 
 
Arnt J. Breivoll (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at han er grunneier i Øst-
Hitra og Ut-Hitra vald. 
Han ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven §6 første ledd bokstav a, og forlot møtet under 
behandling av dette valdet. 
Utvalg for Plan, landbruk og miljø teller nå 6 medlemmer. 
 
Tor Johan Sagøy fremmet forslag om å endre minstearealet for hjort til 250. 
Ved votering ble forslaget enstemmig tilrådd. 
 
Arnt J Breivoll (AP) tiltrådte møtet igjen, og utvalget er dermed fulltallig 
 
John Lernes (AP) og Arnt M. Flesvik (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at de 
begge er grunneier i hjortevald 60-66 og 71 og elgvald 17-19 og rådyrvald 22-29, 30, 36 og 40. 
Begge ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven §6 første ledd bokstav a, og forlot møtet under 
behandling av disse valdene. 
Utvalg for Plan, landbruk og miljø teller nå 5 medlemmer. 
 
Erlend Broholm (SV) fremmet forslag om å endre minstearealet for hjort til 500. 
Ved votering ble forslaget enstemmig tilrådd. 
 
John Lernes (AP) og Arnt M. Flesvik (AP) tiltrådte møtet igjen, og utvalget er dermed fulltallig 



 
Tabell for minsteareal for jakt på elg, hjort og rådyr i Hitra kommune, endres i henhold til 
tilrådninger fattet i Utvalg for Plan, landbruk og miljø, før saken legges fram for 
kommunestyret. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar ny Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i 
Hitra kommune. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune vedtar ny Forskrift om åpning av jakt på elg, hjort og rådyr og minsteareal i 
Hitra kommune. 
 

PS 57/20 Søknad om tilskudd deltagelse Trøndersk Matfestival, markedsføring og 
bedriftsnettverk for matprodusenter 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre innvilger Dalpro AS tilskudd med: 

1. 80 000,- i tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 
Matfestival 

2. 46 000,- i tilskudd til å danne bedriftsnettverk for matprodusentene på Hitra og Frøya  
3. 23 000,- i tilskudd til ekstra markedsføring av Trøndersk matfestival på Hitra og Frøya. 

Totalt kr 149 000. 
4. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfond ulike formål 
5. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 3: 

Samlet beløp det søkes om er 150 000,- strykes og erstattes av Totalt kr 149 000. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med endring i pkt. 3 fremmet i møtet 
enstemmig vedtatt. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre innvilger Dalpro AS tilskudd med: 

1. 80 000,- i tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 
Matfestival 

2. 46 000,- i tilskudd til å danne bedriftsnettverk for matprodusentene på Hitra og Frøya  



3. 23 000,- i tilskudd til ekstra markedsføring av Trøndersk matfestival på Hitra og Frøya. 
Totalt kr 149 000. 

4. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfond ulike formål 
5. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre innvilger Dalpro AS tilskudd med: 
1. 80 000,- i tilskudd til ledelse av Hitra og Frøya sin deltakelse under Trøndersk 

Matfestival 
2. 46 000,- i tilskudd til å danne bedriftsnettverk for matprodusentene på Hitra og Frøya  
3. 23 000,- i tilskudd til ekstra markedsføring av Trøndersk matfestival på Hitra og Frøya  

Samlet beløp det søkes om er 150 000,- 
4. Tilskuddet dekkes av disposisjonsfond ulike formål 
5. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

PS 58/20 Valg av representant og vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen 
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

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

Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag fremmet i møtet, enstemmig 
vedtatt. 
 
Tilrådning: 
Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen 
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges John Lernes 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Som representant til årsmøtet i Sodvin SA velges ordfører Ole L. Haugen 
Som vararepresentant til årsmøtet i Sodvin SA velges ................. 
 



PS 59/20 Leieavtale Hitra Idrettspark 2020 - 2025, prolongering 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til endring i pkt. 2: 

Avtalebeløpet på kr. 157.000 + moms årlig og reguleres i forhold til konsumprisindeksen 
med utgangspunkt i 01.05.2020 som forutsatt i avtalen. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til endring i pkt. 2, enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune fornyer avtalen med Hitra Fotballklubb / Hitra Idrettslag vedr. leie av 
Hitra Idrettspark for 5 nye år, dvs. for perioden 01.05.2020 – 01.05.2025. 

2. Avtalebeløpet på kr. 157.000 + moms årlig og reguleres i forhold til konsumprisindeksen 
med utgangspunkt i 01.05.2020 som forutsatt i avtalen. 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet følgende forslag til tillegg i pkt. 2: 

………….. på kr 140.000 + moms årlig reguleres i ……….. 
 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune fornyer avtalen med Hitra Fotballklubb / Hitra Idrettslag vedr. leie av 
Hitra Idrettspark for 5 nye år, dvs. for perioden 01.05.2020 – 01.05.2025. 

2. Avtalebeløpet på kr 140.000 + moms årlig reguleres i forhold til konsumprisindeksen 
med utgangspunkt i 01.05.2015 som forutsatt i avtalen. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune fornyer avtalen med Hitra Fotballklubb / Hitra Idrettslag vedr. leie av 
Hitra Idrettspark for 5 nye år, dvs. for perioden 01.05.2020 – 01.05.2025. 

2. Avtalebeløpet på kr. 140.000 + moms reguleres i forhold til konsumprisindeksen med 
utgangspunkt i 01.05.2015 som forutsatt i avtalen. 

 

PS 60/20 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Torfinn Stub 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Guro Aabakken fremmet følgende forslag på varaordfører: 

 Eldbjørg Broholm (AP) 
 



Det ble fremmet følgende omforente forslag: 
Som varaordfører i Torfinn Stub sitt fravær velges Eldbjørg Broholm (AP) tidsbegrenset til og 
med 30.09.2020. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt omforent forslag fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra Torfinn Stub om permisjon fram til 01.10.2020 fra følgende verv: 
 Fast representant i Hitra kommunestyre 
 Fast medlem i formannskapet 
Varaordfører 
  
 For kommunestyret trer varamedlem Roger Magne Sørensen fra Venstres gruppe inn i 
Torfinn Stub sitt fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd.  
 Som nytt fast medlem i formannskapet trer Eldbjørg Broholm inn i Torfinn Stub sitt 
fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd. 
Som varaordfører i Torfinn Stub sitt fravær velges Eldbjørg Broholm (AP) tidsbegrenset til og 
med 30.09.2020. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

 Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i kommunelovens § 7-9 andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra Torfinn Stub om permisjon fram til 01.10.2020 fra følgende verv: 
 Fast representant i Hitra kommunestyre 
 Fast medlem i formannskapet 
Varaordfører 
  
 For kommunestyret trer varamedlem Roger Magne Sørensen fra Venstres gruppe inn i 
Torfinn Stub sitt fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd.  
 Som nytt fast medlem i formannskapet trer Eldbjørg Broholm inn i Torfinn Stub sitt 
fravær, jf. kommuneloven § 7-10 tredje ledd. 
 Som varaordfører i Torfinn Stub sitt fravær velges …………….. 

PS 61/20 Melding - Utvidet forskrift om forebygging av koronasmitte i forbindelse med visse 
private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, campingvogner, bobiler og båter 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 50/20 - Utvidet forskrift om forebygging 
av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, 
campingvogner, bobiler og båter, til orientering. 
 
Enstemmig. 



 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 50/20 - Utvidet forskrift om forebygging 
av koronasmitte i forbindelse med visse private sammenkomster og ansvar for arbeidsgivere, 
campingvogner, bobiler og båter, til orientering. 

PS 62/20 Melding - Lokalt tiltak etter Smittevernloven § 4-1 og begrensning knyttet til reiser 
og opphold i kommunen 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 52/20 - Lokalt tiltak etter Smittevernloven 
§ 4-1 og begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen, til orientering. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre tar formannskapets vedtak i PS 52/20 - Lokalt tiltak etter Smittevernloven 
§ 4-1 og begrensning knyttet til reiser og opphold i kommunen, til orientering. 

PS 63/20 Anbudskonkurranse Skole-/Brakkerigg Fillan skole 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

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

Saken utsettes og: 
1. Gjennomgås og tilrådes fra Utvalg for oppvekst. 
2. Besluttes endelig i formannskapet. 

 
Vedtak: 
Saken utsettes og: 
1. Gjennomgås og tilrådes fra Utvalg for oppvekst. 
2. Besluttes endelig i formannskapet. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 



Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune vedtar å inngå kontrakt med Adapteo AS om levering av Skole-/brakkerigg til 
Fillan skole i forbindelse med ombygging av personalfløyen. Denne skal leies i 36 mnd til en 
totalsum på kr 2.683.440,- eks. moms. 
 
 

PS 64/20 Reduksjon i avgifter for kultur vårhalvåret 2020 - et tiltak som følge av Covid-19 
viruset 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune vedtar å redusere kulturskoleavgiften med 30 % for vårhalvåret 2020. 
Dette som følge av situasjonen Covid-19 viruset har ført til med redusert/endret 
undervisning i kulturskolen.  

2. Redusert kulturskoleavgift på kr 62.500,- belastes ekstraordinære utgifter med 
bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn gjennom ekstraordinære inntekter fra 
staten.  

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar å redusere kulturskoleavgiften med 30 % for vårhalvåret 2020. 
Dette som følge av situasjonen Covid-19 viruset har ført til med redusert/endret 
undervisning i kulturskolen.  

2. Redusert kulturskoleavgift på kr 62.500,- belastes ekstraordinære utgifter med 
bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn gjennom ekstraordinære inntekter fra 
staten.  

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar å redusere kulturskoleavgiften med 30 % for vårhalvåret 2020. 
Dette som følge av situasjonen Covid-19 viruset har ført til med redusert/endret 
undervisning i kulturskolen.  

2. Redusert kulturskoleavgift på kr 62.500,- belastes ekstraordinære utgifter med 
bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn gjennom ekstraordinære inntekter fra 
staten.  



PS 65/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - reguleringsplan og VA-plan for Neverlia 
flerbruksanlegg, gnr 104, bnr 49 m fl 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 28.05.2020  

Behandling: 
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er ansvarlig 
eier av foretak som har utarbeidet reguleringsplan, samt at hun har deltatt i arbeidet med 
utarbeidelse av plan. Hun er forøvrig søster av tiltakshaver. 
Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b og bokstav e pkt. 2, og 
forlot møtet under behandling av saken. 
Stig Atle Lervåg (H) tiltrådte som hennes vara. 
 
Synnøve Hanssen (PP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er medeier mor 
til tiltakshaver. Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav b, og forlot 
møtet under behandling av saken. 
Inger Marie Sundgård (PP) tiltrådte som hennes vara. 
 
Kommunestyret er dermed fulltallig. 
 
Lars P. Hammerstad (SP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes med bakgrunn i at saken ble utsendt i går, og representantene har hatt 
for dårlig tid til å sette seg godt nok inn i saken. 

 
Ved votering fikk utsettelsesforslaget 11 stemmer, avgitt av Lars P. Hammerstad (SP), Johannes 
Håvik (SP), Arnt Magne Flesvik (SP), Otto J. Lien (PP), Erlend Broholm (SV) John Lernes (AP), 
Thomas Glørstad (AP), Dag Willmann (H), Tom Skare (FRP), Bjørg R. Bjørgvik (FRP) og Stig Atle 
Lervåg (H). 
Utsettelsesforslaget falt.  
 
Ved votering ble tilrådningen til Utvalg for plan, landbruk og miljø vedtatt mot en stemme, 
avgitt av Lars P. Hammerstad (SP). 
 
Vedtak: 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10, §12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, for gnr 
104 bnr 49 m fl, på følgende vilkår: 

1. Grenseverdier for støy (T-1442/2016) tas inn i planbestemmelsene via følgende 
tilføyelse til Fellesbestemmelsene: «Alle tiltak innen planområdet skal forholde seg til 
støykrav gitt i medhold av plan- og bygningsloven inkl forskrifter. Rundskriv T-
1442/2016 legges til grunn, og støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i 
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016. Nødvendig støyskjerming som 
sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2016 skal være ferdig 
etablert før arbeid innenfor planområdet kan starte.» 

2. Bestemmelse for §1 Bebyggelse og anlegg, avsnitt Masseuttak (1201), pkt 5 endres til 
følgende: «Det må gjøres tiltak for å hindre utslipp av støv i henhold til krav i 
forurensningsforskriften kap. 30. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å 
forhindre at avrenning av sedimenter fra massetaket havner i nærliggende bekk eller 
vann.» 



3. Det vurderes å være ønskelig å etablere to avkjørsler til området fra FV714. Følgende 
punkter tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): 
 «Avkjørsel til fritidsaktiviteter (hestesportanlegg, motorcrossbane, skytebane, 

turområde) må utformes som kryss som er dimensjonert for kjøremåte A. 
 Avkjørsel til masseuttak må utformes som avkjørsel som er dimensjonert for 

kjøremåte B. 
 Bygge/anleggsplanen må inneholde skisser med sporingskurver som viser at 

avkjørsel/kryss vil dimensjoneres for den anbefalte kjøremåten. Byggeplanen må 
godkjennes av Trøndelag fylkeskommune før arbeidet kan settes i gang. 

 Begge avkjørsler/kryss og siste del av adkomstveg fram til tilknytningspunkt mot 
fylkesvegen må asfalteres. 

 Avkjørsel til masseuttak AV2 må anlegges med bom.» 
4. Det er nødvendig å beholde en mulighet for intern ferdsel mellom masseuttaket og 

område KF1, men det stilles krav om at det anlegges bom i den interne 
vegforbindelsen mellom masseuttaket og fritidsanleggene, slik at ferdselen begrenses 
mest mulig. Følgende punkt tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): «Det skal 
anlegges bom i intern vegforbindelse mellom masseuttaket og fritidsanlegget, slik at 
ferdselen begrenses mest mulig.» 

5. Følgende bestemmelse tilføyes i §2, Kjøreveg (2011) for å sikre at fylkesvegen ikke blir 
tilsmusset som følge av drift og aktivitet i området: «Eierne av anleggene har selv 
ansvar for rengjøring av det offentlige vegnettet ved behov. Rengjøring må skje uten 
at grøfter og drensledninger tettes. Dersom nødvendig rengjøring ikke blir gjort, vil 
vegeier kunne utføre arbeidet på anleggseiers regning.» 

6. Bestemmelsenes avsnitt i §2, vedr Forbikjøringslomme, tas ut av bestemmelsene. 
7. I bestemmelsenes §5, avsnitt vedr Faresone-Høyspenningsanlegg, erstattes avsnittet 

med følgende tekst: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og 
alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd 
avklares med ledningseier. Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under 
ledningene. Hensynssonen har en bredde på 30 meter.» 

8. Følgende tilføyes i reguleringsbestemmelsenes Fellesbestemmelser, pkt 2: 
«Vannkraner innenfor området må tydelig merkes med at vannet ikke skal benyttes til 
drikkevann, kun til teknisk bruk, toalettskylling osv.» 

9. Parkeringsplass P2 tas ut av reguleringsplanen, og parkering i forbindelse med bruk av 
turstien må skje ved bruk av P1. Arealet avsatt til arealformålet P2 endres til 
arealformål Motorsportanlegg. Kjøreveien på strekningen fra P1 og frem til P2 endres 
til tursti. 

10. Turveiens bredde reduseres til maks 2 meter. Følgende bestemmelse tilføyes i §3 
Grønnstruktur, Turveg (3031): «Det kan etableres turveg med maks bredde 2 meter.» 

11. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til 
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.05.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10, §12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, for gnr 
104 bnr 49 m fl, på følgende vilkår: 



1. Grenseverdier for støy (T-1442/2016) tas inn i planbestemmelsene via følgende 
tilføyelse til Fellesbestemmelsene: «Alle tiltak innen planområdet skal forholde seg til 
støykrav gitt i medhold av plan- og bygningsloven inkl forskrifter. Rundskriv T-
1442/2016 legges til grunn, og støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i 
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016. Nødvendig støyskjerming som 
sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2016 skal være ferdig 
etablert før arbeid innenfor planområdet kan starte.» 

2. Bestemmelse for §1 Bebyggelse og anlegg, avsnitt Masseuttak (1201), pkt 5 endres til 
følgende: «Det må gjøres tiltak for å hindre utslipp av støv i henhold til krav i 
forurensningsforskriften kap. 30. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å 
forhindre at avrenning av sedimenter fra massetaket havner i nærliggende bekk eller 
vann.» 

3. Det vurderes å være ønskelig å etablere to avkjørsler til området fra FV714. Følgende 
punkter tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): 
 «Avkjørsel til fritidsaktiviteter (hestesportanlegg, motorcrossbane, skytebane, 

turområde) må utformes som kryss som er dimensjonert for kjøremåte A. 
 Avkjørsel til masseuttak må utformes som avkjørsel som er dimensjonert for 

kjøremåte B. 
 Bygge/anleggsplanen må inneholde skisser med sporingskurver som viser at 

avkjørsel/kryss vil dimensjoneres for den anbefalte kjøremåten. Byggeplanen må 
godkjennes av Trøndelag fylkeskommune før arbeidet kan settes i gang. 

 Begge avkjørsler/kryss og siste del av adkomstveg fram til tilknytningspunkt mot 
fylkesvegen må asfalteres. 

 Avkjørsel til masseuttak AV2 må anlegges med bom.» 
4. Det er nødvendig å beholde en mulighet for intern ferdsel mellom masseuttaket og 

område KF1, men det stilles krav om at det anlegges bom i den interne 
vegforbindelsen mellom masseuttaket og fritidsanleggene, slik at ferdselen begrenses 
mest mulig. Følgende punkt tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): «Det skal 
anlegges bom i intern vegforbindelse mellom masseuttaket og fritidsanlegget, slik at 
ferdselen begrenses mest mulig.» 

5. Følgende bestemmelse tilføyes i §2, Kjøreveg (2011) for å sikre at fylkesvegen ikke blir 
tilsmusset som følge av drift og aktivitet i området: «Eierne av anleggene har selv 
ansvar for rengjøring av det offentlige vegnettet ved behov. Rengjøring må skje uten 
at grøfter og drensledninger tettes. Dersom nødvendig rengjøring ikke blir gjort, vil 
vegeier kunne utføre arbeidet på anleggseiers regning.» 

6. Bestemmelsenes avsnitt i §2, vedr Forbikjøringslomme, tas ut av bestemmelsene. 
7. I bestemmelsenes §5, avsnitt vedr Faresone-Høyspenningsanlegg, erstattes avsnittet 

med følgende tekst: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og 
alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd 
avklares med ledningseier. Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under 
ledningene. Hensynssonen har en bredde på 30 meter.» 

8. Følgende tilføyes i reguleringsbestemmelsenes Fellesbestemmelser, pkt 2: 
«Vannkraner innenfor området må tydelig merkes med at vannet ikke skal benyttes til 
drikkevann, kun til teknisk bruk, toalettskylling osv.» 

9. Parkeringsplass P2 tas ut av reguleringsplanen, og parkering i forbindelse med bruk av 
turstien må skje ved bruk av P1. Arealet avsatt til arealformålet P2 endres til 
arealformål Motorsportanlegg. Kjøreveien på strekningen fra P1 og frem til P2 endres 
til tursti. 

10. Turveiens bredde reduseres til maks 2 meter. Følgende bestemmelse tilføyes i §3 
Grønnstruktur, Turveg (3031): «Det kan etableres turveg med maks bredde 2 meter.» 



11. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til 
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-10, §12-12, 
samt naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan og VA-plan for Neverlia flerbruksanlegg, for gnr 
104 bnr 49 m fl, på følgende vilkår: 

1. Grenseverdier for støy (T-1442/2016) tas inn i planbestemmelsene via følgende 
tilføyelse til Fellesbestemmelsene: «Alle tiltak innen planområdet skal forholde seg til 
støykrav gitt i medhold av plan- og bygningsloven inkl forskrifter. Rundskriv T-
1442/2016 legges til grunn, og støy fra området skal tilfredsstille støygrenser i 
Miljøverndepartementets retningslinjer T-1442/2016. Nødvendig støyskjerming som 
sikrer at omgivelsene får tilfredsstillende støyforhold etter T-1442/2016 skal være ferdig 
etablert før arbeid innenfor planområdet kan starte.» 

2. Bestemmelse for §1 Bebyggelse og anlegg, avsnitt Masseuttak (1201), pkt 5 endres til 
følgende: «Det må gjøres tiltak for å hindre utslipp av støv i henhold til krav i 
forurensningsforskriften kap. 30. Det skal etableres sedimenteringsbasseng for å 
forhindre at avrenning av sedimenter fra massetaket havner i nærliggende bekk eller 
vann.» 

3. Det vurderes å være ønskelig å etablere to avkjørsler til området fra FV714. Følgende 
punkter tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): 
 «Avkjørsel til fritidsaktiviteter (hestesportanlegg, motorcrossbane, skytebane, 

turområde) må utformes som kryss som er dimensjonert for kjøremåte A. 
 Avkjørsel til masseuttak må utformes som avkjørsel som er dimensjonert for 

kjøremåte B. 
 Bygge/anleggsplanen må inneholde skisser med sporingskurver som viser at 

avkjørsel/kryss vil dimensjoneres for den anbefalte kjøremåten. Byggeplanen må 
godkjennes av Trøndelag fylkeskommune før arbeidet kan settes i gang. 

 Begge avkjørsler/kryss og siste del av adkomstveg fram til tilknytningspunkt mot 
fylkesvegen må asfalteres. 

 Avkjørsel til masseuttak AV2 må anlegges med bom.» 
4. Det er nødvendig å beholde en mulighet for intern ferdsel mellom masseuttaket og 

område KF1, men det stilles krav om at det anlegges bom i den interne 
vegforbindelsen mellom masseuttaket og fritidsanleggene, slik at ferdselen begrenses 
mest mulig. Følgende punkt tilføyes til bestemmelsenes §2, Kjørevei (2011): «Det skal 
anlegges bom i intern vegforbindelse mellom masseuttaket og fritidsanlegget, slik at 
ferdselen begrenses mest mulig.» 

5. Følgende bestemmelse tilføyes i §2, Kjøreveg (2011) for å sikre at fylkesvegen ikke blir 
tilsmusset som følge av drift og aktivitet i området: «Eierne av anleggene har selv 
ansvar for rengjøring av det offentlige vegnettet ved behov. Rengjøring må skje uten 
at grøfter og drensledninger tettes. Dersom nødvendig rengjøring ikke blir gjort, vil 
vegeier kunne utføre arbeidet på anleggseiers regning.» 

6. Bestemmelsenes avsnitt i §2, vedr Forbikjøringslomme, tas ut av bestemmelsene. 
7. I bestemmelsenes §5, avsnitt vedr Faresone-Høyspenningsanlegg, erstattes avsnittet 

med følgende tekst: «Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen og 
alle tiltak i terrenget og anleggsarbeid innenfor hensynssonen skal på forhånd 



avklares med ledningseier. Det må ikke tilrettelegges for varig opphold under 
ledningene. Hensynssonen har en bredde på 30 meter.» 

8. Følgende tilføyes i reguleringsbestemmelsenes Fellesbestemmelser, pkt 2: 
«Vannkraner innenfor området må tydelig merkes med at vannet ikke skal benyttes til 
drikkevann, kun til teknisk bruk, toalettskylling osv.» 

9. Parkeringsplass P2 tas ut av reguleringsplanen, og parkering i forbindelse med bruk av 
turstien må skje ved bruk av P1. Arealet avsatt til arealformålet P2 endres til 
arealformål Motorsportanlegg. Kjøreveien på strekningen fra P1 og frem til P2 endres 
til tursti. 

10. Turveiens bredde reduseres til maks 2 meter. Følgende bestemmelse tilføyes i §3 
Grønnstruktur, Turveg (3031): «Det kan etableres turveg med maks bredde 2 meter.» 

11. Administrasjonen pålegges å rette opp plankart og bestemmelser i henhold til 
godkjent vedtak, samt å kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 15:50 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 



 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 09.06.2020 
Tidspunkt: 10:00 - 14:40 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Eldbjørg Broholm Varaordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Sigrid Helene Hanssen, møtte kl. 10:10 Medlem H 

 
Ellers møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Lars P. Hammerstad Leder UHO UAV 

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

 
 
Innkalling var utsendt 02.06.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
  



Orienteringer 
 Kommunebarometeret 

Alle kategorier er ennå ikke avklart.  
Men i de foreløpige resultater har vi fått beskjed om at Hitra igjen er på 1. plass innen 
pleie og omsorg. Ellers er det variasjonene i den andre foreløpige resultater, så det skal 
bli spennende å se hva det ender opp med.  

 
 Samarbeidsforum Hitra og Frøya 

Det er berammet møte den 17. juni. Hovedsaken er å utarbeide et innspill til 
Fylkeskommunen i forbindelse med avbøtende tiltak og gjennomføring av utbedring i 
Frøyatunnelen. I tillegg er det flere aktuelle samarbeidsområder som må drøftes. 

 
 Orkdalsregion 

Det er berammet regionrådsmøte førstkommende fredag, der bommene i «gamle 
Snillfjord kommune» vil være tema. Saken har vært til behandling i arbeidsutvalget, 
som består av ordførererne i Skaun (leder), Orkland (nestleder) og Frøya  
Saken har mange problemstillinger. Hva lå til grunn for bompengepakken? Fordelingen 
er en takst på 45% ved Våvatnet og 55% ved Valslag. Skal alt kreves inn på Valslag vil 
bomgebyret for personbil økes med ca. kr 25 pr. passering, og arbeidstakere i Hitra 
kommune som f.eks. dagpendler og har bosted innom bommen på Valslag vil få doblet 
utgiftene. 
Jeg har ikke endret holdning, og aksepterer i utgangspunktet ikke kravet fra Orkland 
kommune.  
Ved en endring av bompengeinnkrevingen skal det være lokalpolitisk enighet. 
 
I forhold til ny kommunelov må regionrådet omorganiseres. Og det er laget 
saksframlegg om dette. 
Viser for øvrig til det som ble oversendt FSK’s medlemmer vedr. saker i/til 
regionrådsmøtet. 

 
 Etablering av felles NAV-tjeneste for Hitra og Frøya kommuner i en 

vertskommunemodell.  
Monica Mollan (AP) orienterte om at hun har vært i kontakt med ansatte, som hevder å 
ikke ha vært involvert slik det har blitt hevdet fra både ass. kommunedirektør Harald M. 
Hatle og NAV-leder Elin Reppe. Det har blitt hevdet at tillitsvalgte har vært involvert, og 
har gitt full støtte. 
Jann O. Krangnes (R) informerte om at han tok opp dette med involvering av ansatte 
FSK-møtet den 28.04.2020, men fikk beskjed om at det var ivaretatt. 
Ordfører opplyste om at avtalen ble signert i forrige uke, med henvisning til vedtaket i 
kommunestyret. 
Kommunedirektøren takket for opplysningene, og lovte å sjekke ut involveringen av de 
ansatte på det lokale NAV-kontoret. 

 
 Busskur Jøsnøya 

Per J. Ervik (PP) sendte følgende epost, datert 31.05.2020, til kommunedirektøren: 
Da jeg var på min sykkeltur i dag til Jøstenøya og Kalvøya fikk jeg se at det var mange 
Bussventeskur som står lagret der borte! 
Regner med at det er Hitra kommunen som er eier her og Fylkeskommunen som er 
veieier! 



Viser til bilde av en busslomme oppe i Vollaåsen, men det er sikkert flere lommer som 
mangler slike venteskur! 
Ber kommunedirektøren om avklaring på dette! 
 
Svar fra kommunalsjef RO4, Dag Robert Bjørshol, datert 31.05.2020: 
Busskur er tenkt satt ut i forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelveg, på 
Kalvøya er Hitra kommune både eier og veieier. 
 
Kommentar fra ordfører Ole L. Haugen (AP): 
I forbindelse med at Trondheim kommune skulle kvitte seg med en masse busskur, ble 
det gjort en kjempejobb i forbindelse med kjøp av busskurene. Hitra kommune betalte 
ca. 10% av ordinær pris. Det ble blant annet avklart med vegeier og oppvekst hvor det 
var mest hensiktsmessig å utplassere busskurene. 
Han minnet også om at det er bedt om ensartet profilering/forskjønning av skurene. 
Dette arbeidet er opplyst å være igangsatt, men p.t. ikke effektuert. 
 
Lars P. Hammerstad (UAV) ønsker å gi ros til de som var så framsynt å få tak i 
busskurene. 
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Saker til behandling 

PS 97/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.05.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 26.05.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 98/20 Årsmelding 2019 for Politikk og administrasjon, Kultur, Drift og VAR 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap tar årsmeldinger og samlet årsrapport for politikk og administrasjon, kultur, 
drift og VAR for 2019 til orientering.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap tar årsmeldinger og samlet årsrapport for politikk og administrasjon, kultur, 
drift og VAR for 2019 til orientering.  

PS 99/20 Tilskudd til idrettsformål 2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er sekretær i 
idrettsrådet og vært med i saksforberedelsen. Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 
andre ledd bokstav e, nr. 2, og forlot møtet under behandling av saken. 
Formannskapet teller nå 6 medlemmer. 
 
Vedtak: 
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til idrettsformål for 2020» 
 

a) Tilskudd til idrettsformål, driftsstøtte 
 

Lag og forening Beløp 
DOLMØY I.L 15 000 
FJELLVÆRØY  I.L 15 000 
FRISKIS&SVETTIS 5 000 
HITRA FOTBALLKLUBB 34 000 
HITRA GOLFKLUBB 5 000 



HITRA I.L. 49 000 
HITRA PISTOLKLUBB 6 000 
HITRA VEKTLØFTERKLUBB 10 000 
HITRA VOLLEYBALLKLUBB 6 000 
I.L FJORDGLIMT 5 000 
NMK HITRA 10 000 
SANDSTAD IDRETTSLAG 15 000 
UT-HITRA SPORTSKLUBB 5 000 
HITRA IDRETTSRÅD 20 000 
Sum fordelte midler 200 000 

 
 

 
b) Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelse 

 
Lag og forening Beløp 
Sandstad Skytterlag 9.000 kr 
Sør-Hitra Skytterlag 3.000 kr 
Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya 6.000 kr 
Hitra Turlag 9.000 kr 
Sum fordelte midler 27.000 kr 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til idrettsformål for 2020» 
 

c) Tilskudd til idrettsformål, driftsstøtte 
 

Lag og forening Beløp 
DOLMØY I.L 15 000 
FJELLVÆRØY  I.L 15 000 
FRISKIS&SVETTIS 5 000 
HITRA FOTBALLKLUBB 34 000 
HITRA GOLFKLUBB 5 000 
HITRA I.L. 49 000 
HITRA PISTOLKLUBB 6 000 
HITRA VEKTLØFTERKLUBB 10 000 
HITRA VOLLEYBALLKLUBB 6 000 
I.L FJORDGLIMT 5 000 
NMK HITRA 10 000 
SANDSTAD IDRETTSLAG 15 000 
UT-HITRA SPORTSKLUBB 5 000 
HITRA IDRETTSRÅD 20 000 
Sum fordelte midler 200 000 

 
 



 
d) Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelse 

 
Lag og forening Beløp 
Sandstad Skytterlag 9.000 kr 
Sør-Hitra Skytterlag 3.000 kr 
Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya 6.000 kr 
Hitra Turlag 9.000 kr 
Sum fordelte midler 27.000 kr 

 
 

PS 100/20 TV-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppfordring til bidrag 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen, og formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Det ble fremmet omforent forslag om å øke bidraget til kr 25.000. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstiling, samt forslag om å øke bidraget til kr 25.000 
fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune støtter TV-aksjonen NRK 2020 – WWF med kr 25.000,-. 
2. Bidraget finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.  

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

3. Hitra kommune støtter TV-aksjonen NRK 2020 – WWF med kr 20.000,-. 
4. Bidraget finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.  

PS 101/20 Vikan Båtforening - Forslag til ny leieavtale 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til nytt pkt. 2: 

Det forutsettes at gjestebrygga justeres, slik at det blir mulig å legge til flere båter, og 
da på begge sider og ved montering/bruk av utriggere. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til nytt pkt. 2 fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Hitra Formannskap vedtar ny leieavtale mellom Hitra kommune og Vikan Båtforening, 

gjeldende fra 01.07.2020 og opphører uten oppsigelse den 01.07.2030, med ensidig opsjon 
for Hitra kommune til å forlenge avtalen med ytterligere 5 år til 01.07.2035. 



Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale som vedtatt. 
 

2. Det forutsettes at gjestebrygga justeres, slik at det blir mulig å legge til flere båter, og da på 
begge sider og ved montering/bruk av utriggere. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar ny leieavtale mellom Hitra kommune og Vikan Båtforening, 
gjeldende fra 01.07.2020 og opphører uten oppsigelse den 01.07.2030, med ensidig opsjon for 
Hitra kommune til å forlenge avtalen med ytterligere 5 år til 01.07.2035. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale som vedtatt. 
 

PS 102/20 Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune innvilger kr 220.000,- til rydding av marint avfall gjennom prosjektet 
Rydd Norge Trøndelag.  

2. Det forutsettes at midlene går til rydding av de to prioriterte områdene Bispøyene og 
Kvenværsøyene til og med Lya.  

3. Tilskuddet dekkes av avsatte fondsmidler for strandrydding. 
4. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune innvilger kr 220.000,- til rydding av marint avfall gjennom prosjektet 
Rydd Norge Trøndelag.  

2. Det forutsettes at midlene går til rydding av de to prioriterte områdene Bispøyene og 
Kvenværsøyene til og med Lya.  

3. Tilskuddet dekkes av avsatte fondsmidler for strandrydding. 
4. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

PS 103/20 Skatepark i Fillan sentrum 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap vedtar utbygging av skatepark i Fillan sentrum på område avmerket på kart 
i vedlegg 1. 
Skateelementene pusses opp med arbeidskraft fra Sommerjobb for ungdom. 



Hitra formannskap ber kommunedirektøren utrede kostnadene for opparbeiding av arealet, og 
fremme sak om finansiering. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar utbygging av skatepark i Fillan sentrum på område avmerket på kart 
i vedlegg 1. 
Skateelementene pusses opp med arbeidskraft fra Sommerjobb for ungdom. 
Hitra formannskap ber kommunedirektøren utrede kostnadene for opparbeiding av arealet, og 
fremme sak om finansiering. 
 

PS 104/20 Melding - Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra formannskap tar vedtak fattet i Utvalg for Helse og omsorg den 18.05.2020, sak 
9/20 – Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020-2023, til orientering. 

2. Hitra formannskap ber Utvalg for Helse og omsorg forestå oppnevning av velferdsråd i 
tråd med bestemmelser i gjeldende delegeringsreglement for politiske utvalg i Hitra 
kommune. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra formannskap tar vedtak fattet i Utvalg for Helse og omsorg den 18.05.2020, sak 
9/20 – Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020-2023, til orientering. 

2. Hitra formannskap ber Utvalg for Helse og omsorg forestå oppnevning av velferdsråd i 
tråd med bestemmelser i gjeldende delegeringsreglement for politiske utvalg i Hitra 
kommune. 

PS 105/20 Startlån - fullfinansiering 

Møtet ble lukket under behandling av saken med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje 
ledd, bokstav b, jf. Offentlegloven § 13. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 14:40 
 
 
Ole Laurits haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 



Hvordan påvirkes revisjon og kontroll av koronapandemien? 
NKRF 15.05.2020 
 
Betydningen av kontroll er viktig, ikke minst i den situasjonen vi er i. Derfor har tre av 
NKRFs fagkomiteer utarbeidet noen anbefalinger til medlemmene. 
 
Tiltakene som ble satt i verk i forbindelse med koronapandemien har hatt store konsekvenser 
for hele samfunnet. Selv om mange tiltak fortsatt gjelder, er vi i ferd med å få en gradvis 
gjenåpning av landet. Situasjonen vil fortsatt påvirke kommunene, kontrollutvalgene, 
revisjonsenhetene, sekretariatsenhetene og arbeidssituasjonen for den enkelte medarbeider. 
For å håndtere den pågående pandemien, har det vært og vil fortsatt være et behov for 
samordning og koordinering av ressurser i kommunene. 
 
Hele denne situasjonen vil også påvirke den kommunale egenkontrollen, herunder 
kontrollutvalgenes og revisjonens rammevilkår. 
 

 
For å bidra til at kontrollutvalget og revisjonen kan ivareta sin konstruktive rolle i den 
kommunale egenkontrollen også i denne helt spesielle situasjonen, har NKRFs 
forvaltningsrevisjonskomite, kontrollutvalgskomite og selskapskontrollkomite 
kommet fram til følgende anbefalinger til NKRFs medlemmer: 
 
Komiteene vil understreke at utfordringene løses best lokalt, og at vi er trygge på at de som 
kjenner situasjonen best også er de beste til å løse den. 
 
I utgangspunktet bør revisjonen og kontrollutvalgene i størst mulig grad tilstrebe normal 
virksomhet. Det er viktig at slike vurderinger gjøres lokalt da situasjonen er forskjellig fra 
kommune til kommune. Enkelte kommuner er hardt rammet, mens det i andre kommuner 
ikke er påvist noen smittetilfeller, Det er imidlertid god grunn til å utvise stor forståelse og 
fleksibilitet i bestilling og gjennomføring av oppdrag. Det vises til at det allerede er vedtatt en 
lov om midlertidige unntak fra blant annet kommuneloven og IKS-loven, herunder frister 
innen regnskapsrevisjon og kommunenes behandling av regnskapene, og at planlagte 
statlige tilsyn er avlyst eller utsatt. 
 
Nye perspektiv 
Covid-19 medfører endringer også på andre områder i kommunene enn kun det 
smittevernfaglige. Tiltak som stenging av skoler, barnehager og færre eller redusert 
tjenestetilbud innen helse, eldreomsorg, barnevern, m.m. kan medføre større risiko for at 
sårbare grupper ikke har fått eller vil få den hjelpen de trenger. Dette er tema som kan være 
aktuelle for kontrollutvalgene å fokusere på. I tillegg vil det kunne være aktuelt med en 
evaluering av kommunenes beredskapsplaner med erfaring fra denne pandemien. 
 
Risiko- og vesentlighetsvurderinger 
Det gjennomføres nå risiko- og vesentlighetsvurderinger i alle kommuner og 
fylkeskommuner, og i henhold til kommuneloven skal kommunestyrene og fylkestingene 
behandle plan for forvaltningsrevisjon i løpet av inneværende år. 
 
Situasjonen og mulige konsekvenser av Covid-19 pandemien bør omtales i risiko- og 
vesentlighetsvurderingene som gjøres. Siden faktagrunnlaget foreløpig er usikkert, kan det 
være aktuelt med en revidering av risiko- og vesentlighetsvurderingene og/eller planene når 
man har flere fakta på bordet. 
 
 
 



Planer for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal innen utløpet av året etter at kommunestyret/fylkestinget er konstituert, 
utarbeide en plan som viser for hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner 
og eierskapskontroller (jf. kommuneloven §§ 23-3 og 23-4). Det er vanlig at kontrollutvalgene 
ber om og får fullmakt fra kommunestyret til å endre planen ved behov. Dersom planen 
allerede er vedtatt, og utvalget ikke har sikret seg en slik fullmakt, kan utvalget legge frem en 
egen sak om situasjonen og be kommunestyret om fullmakt til å endre vedtatte planer. 
 
Pågående revisjoner 
For allerede pågående revisjoner og kontroller er det viktig med god dialog mellom revidert 
enhet, revisor og sekretariat/kontrollutvalg, og at det utvises fleksibilitet når det gjelder 
datainnsamling, høringsprosesser, leveranser og møteavvikling. 
 
Nye bestillinger 
Når det gjelder nye bestillinger, bør det gjøres vurderinger med hensyn til 
kommunens/selskapets muligheter til å frigjøre ressurser for å bistå i en revisjon/kontroll. 
Blant annet er store tjenesteområder som oppvekst, og helse og omsorg, sterkt berørt. 
 
Dialog er viktig 
Det er viktig at kontrollutvalgene har god dialog med kommunenes administrasjon og 
politiske ledelse om situasjonen. Sekretariatene kan bistå kontrollutvalget og revisjonen ved 
å undersøke om administrasjonens kapasitet er utfordret, og på hvilke områder. Det kan 
også være aktuelt å forhøre seg om hva kommunens administrasjon mener er viktig å se 
nærmere på i dagens situasjon. 
 
På denne måten kan man ivareta både kontrollen og læringsperspektivet. 
 



Fylkesmannen i Vestland ville kontrollere om Samnanger 
kommune hadde lov til å publisere kritisk rapport om 
barnevernet på nettsiden. Nå har Fylkesmannen snudd. 
Kommunal Rapport 18.05.2020 
 
«Samnanger kommunes vedtak om å publisere en granskingsrapport på nett, kan ikke tas 
opp til lovlighetskontroll etter kommuneloven. Vi har derfor avsluttet saken uten videre 
saksbehandling», skriver Fylkesmannen i Vestland på sin nettside. 
 
Ordføreren er fornøyd 
Kommunestyret i Samnanger vedtok at Barneadvokatenes granskingsrapport av tre 
barnevernssaker i Samnanger skulle publiseres på kommunens nettside. Rapporten ble 
publisert i forrige uke, og ordfører Knut Harald Frøland (Bygdelista) anbefalte i Kommunal 
Rapport alle kommuner å ta lærdom av rapporten. 
Ifølge NRK koblet Fylkesmannen seg inn i saken etter en bekymringsmelding fra Bufdir, og 
det ble varslet lovlighetskontroll av kommunens vedtak om publisering. Fylkesmannen ba 
kommunen om å fjerne rapporten fra sin nettside, men det nektet ordføreren å gjøre.  
– Jeg er glad for at Fylkesmannen har kommet til den konklusjonen at han legger saken død, 
sier ordfører Frøland. 
 
Er ikke kontrollerbart 
I sitt vedtak viser Fylkesmannen til at embetet har lovhjemmel til lovlighetskontroll av 
kommunale vedtak, men peker samtidig på at lovlighetskontroll på eget initiativ som regel 
benyttes med stor varsomhet. I sin undersøkelse av saken viser Fylkesmannen til at 
kommunens vedtak framstår som en avgjørelse om å gi offentlig innsyn i rapporten, og i 
hvilken form dette innsynet skal gis. I henhold til offentlighetsloven kan avslag på innsyn 
påklages, men det gis ikke omvendt klagerett på vedtak om å gi innsyn i dokumenter. 
«Positive avgjørelser om å gi innsyn kan derimot ikke påklages. Slike beslutninger er følgelig 
heller ikke den type «endelige vedtak» som kan tas opp til lovlighetskontroll etter 
kommuneloven», skriver Fylkesmannen.  
 
Viser til taushetsplikt 
Fylkesmannen viser til at flere av personene som rapporten omhandler fortsatt er under 18 
år, og selv om rapporten er anonymisert, mener Fylkesmannen det er fare for at 
opplysningene som kommer fram blir koblet mot enkeltpersoner. Fylkesmannen mener det er 
av stor offentlig interesse å få innsyn i barnevernstjenestens arbeid og beslutninger, men 
peker på at kommunene må vise stor varsomhet i slike saker. 
«Selv om ikke navn framgår, vil opplysninger ofte kunne kobles mot enkeltpersoner og på 
den måten kan taushetsbelagt informasjon bli kjent. Vi mener på generelt grunnlag det er 
mulig å ivareta begge hensyn», skriver Fylkesmannen. 
 
Forsøk på avsporing 
Fylkesmannen gjør det også klart at brudd på taushetsplikten er alvorlig, og at kommunen 
også var tjent med å få avgjørelsen vurdert. Ordføreren mener fortsatt at kommunens 
avgjørelse om å publisere rapporten på nettsiden er en riktig avgjørelse. Han viser til at også 
første delrapport i denne saken er publisert på samme måte. Han opplever Fylkesmannens 
initiativ som et forsøk på avsporing. 
– Rapporten er anonymisert, og jeg mener det er riktig av oss å offentliggjøre den. Jeg 
oppfatter Fylkesmannens initiativ til å få rapporten fjernet som et forsøk på en avsporing i 
saken, og det synes jeg ikke noe om, sier Frøland 
 

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ordforeren-anbefaler-alle-a-lese-sjokkrapporten-om-barnevernet-i-samnanger/119869!/
https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/ordforeren-anbefaler-alle-a-lese-sjokkrapporten-om-barnevernet-i-samnanger/119869!/
https://www.nrk.no/vestland/nektar-a-fjerna-barnevernsrapport-fylkesmannen-vil-ha-vekk-1.15016085


Valg av kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg 

Ny rapport fra FKT viser at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Innholdet i denne rapporten skulle vært presentert på FKTs sekretariatskonferanse i mars av 
kontrollsjef Kjell Tore Wirum, Follo kontrollutvalgssekretariat. Han er også og 1.vara til FKT-
styret. 

Undersøkelsen som rapporten bygger på, har som hovedmål å se på kommunenes og 
fylkeskommunenes etterlevelse av kommunelovens § 23-1 ved valg av kontrollutvalg for 
perioden 2019-2023. Opplysningene er hovedsakelig innhentet fra den respektive 
kommunes nettside, protokoller fra konstituerende kommunestyre/fylkestingsmøte hvor det 
er blitt foretatt valg av kontrollutvalg samt protokoller fra kommunestyre-/fylkestingsmøte hvor 
det er blitt foretatt suppleringsvalg av medlemmer til kontrollutvalg. 

Et interessant funn er at posisjonen har flertallet i en tredjedel av landets kontrollutvalg. 

Du kan laste ned rapporten her: 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-
fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf 

 

 

https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf
https://www.fkt.no/wp-content/uploads/2020/04/rapport-valg-av-kommunale-og-fylkeskommunale-kontrollutvalg-siste.pdf
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Svar på henvendelse om valg til kontrollutvalg - valgbarhet og habilitet 
 
Vi viser til e-post 8. januar 2020, hvor dere stiller to spørsmål til departementet. 
 
Spørsmål 1: Er statlig ansatte i NAV valgbare til kontrollutvalget? 

 
Valgbarhet til kontrollutvalget reguleres av de generelle valgbarhetsreglene i kommuneloven 
§§ 7-2 og 7-3. I tillegg er det særlige valgbarhetsregler for kontrollutvalget i § 23-1 tredje 
ledd. Ingen av disse bestemmelsene inneholder et generelt forbud mot at statlige ansatte 
kan velges som medlemmer av kontrollutvalget. Kommuneloven § 23-1 tredje ledd bokstav f 
bestemmer at ansatte i den aktuelle kommunen er utelukket fra valg. Departementet mener 
at denne bestemmelsen ikke kan tolkes utvidende slik at også ansatte i staten er å anses 
som utelukket fra valg. Dette må også gjelde statlig ansatte i NAV. 
 
Spørsmål 2: Dersom statlige ansatte i NAV er valgbare til kontrollutvalget, er disse inhabile 

dersom KU behandler saker der vedkommende sin leder (=NAV-leder) er "part" i saken (som 

ansvarlig for den kommunale NAV-tjenesten) som utvalget skal behandle? 

 

Ifølge forvaltningsloven § 8 andre ledd skal det kollegiale organet selv treffe avgjørelse om et 
medlem er inhabil. Departementet kan derfor ikke gi et konkret svar på dette spørsmålet. 
Noen generelle utgangspunkter for en slik vurdering vil vi likevel kunne gi. 
 
Om et medlem er inhabil reguleres av forvaltningsloven § 6. I bestemmelsens første ledd 
ramses det opp en rekke forhold som automatisk fører til inhabilitet. Felles for disse 
forholdene er at de knyttes til partsbegrepet i loven. Enten må man selv være "part" i saken 
eller så må man ha en nærmere bestemt relasjon til en "part" i saken. Det må derfor i 
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prinsippet vurderes om avgjørelsen som kontrollutvalget skal treffe "retter seg mot" den 
ansattes leder eller om "saken ellers direkte gjelder" lederen. Dersom lederen etter denne 
vurderingen er å anse som part, må det vurderes om den ansatte har en slik relasjon til 
lederen som beskrevet i et av de ulike alternativene i § 6 første ledd bokstav b) til e). 
 
Dersom man ikke er å anse som inhabil etter § 6 første ledd, vil neste steg i vurderingen 
være den generelle regelen i § 6 andre ledd. Bestemmelsen sier at man er inhabil "når andre 
særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet". Om disse 
vilkårene er oppfylt vil bero på en bred skjønnsmessig vurdering hvor det, ifølge 
bestemmelsen, "blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig 
fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen han som har nær personlig tilknytning". Både 
fordi vurderingen er konkret og fordi den beror på en bred skjønnsmessig vurdering, vil 
departementet ikke kunne gi noen nærmere veiledning for vurderingen av denne saken. 
 
   
 
 
Med hilsen 
 
 
Siri Halvorsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Erland Aamodt 
utredningsleder 
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Nå kan barnevernet ta imot bekymringsmeldinger digitalt 
Kommunal Rapport 20.04.2020 

I løpet av april vil alle kommuner få mulighet til å ta i bruk den nye løsningen. 

De kommunale barnevernstjenestene mottar over 50.000 bekymringsmeldinger hvert år. 

– I dag må bekymringsmeldinger sendes i posten. Med den nye løsningen kan innbyggerne 
sende bekymringsmelding til barnevernet digitalt. Dermed blir det enklere å melde, vi kan gi 
raskere hjelp til barn som trenger det og kommunen sparer verdifull tid, sier styreleder i KS, 
Bjørn Arild Gram, i en pressemelding. 

Alle kommuner vil i løpet av april få tilbud om å etablere løsningen, melder Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet (Bufdir).  

Sensitive opplysninger 
Løsningen ligger på FIKS-plattformen, en felles kommunal arkitektur som kommuner og 
fylkeskommuner sammen står bak gjennom KS. 

– Her er det mange sensitive opplysninger som ikke må komme på avveie. Det er viktig at 
løsningen er sikker, og vi er derfor ekstra opptatt av at løsningen ved bruk av FIKS-
plattformen og de nasjonale fellestjenestene den samhandler med, er godt rustet for å 
ivareta personvernet og informasjonssikkerheten, sier områdedirektør Kristin Weidemann 
Wieland i KS. 

Løsningen består av to deler, en melding for privatpersoner og en for offentlig ansatte. 

Alle som melder bekymring får tilgang til samme skjema, kvalitetssikret informasjon om 
hvordan meldingene behandles og hvordan barnevernstjenesten kan kontaktes. 

De får også umiddelbar tilbakemelding på at meldingen er mottatt og sendt til riktig 
barnevernstjeneste. 

Svikt i mottak av meldinger 
Bufdir-direktør Mari Trommald er fornøyd over at den nye, digitale løsningen er på plass.  

Hun opplyser at tidligere tilsynsrapporter fra Helsetilsynet har dokumentert til dels alvorlig 
svikt i mottak og håndtering av slike meldinger. 

– Jeg er svært glad for at vi nå får på plass et digitalt meldesystem for både profesjonelle og 
privatpersoner som er bekymret for et barn. Bekymringsmeldingene er et viktig sikkerhetsnett 
for barn og unge, sier hun til eget nettsted. 

 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 29/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/317 - 2 
 
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 22.06.2020 30/20 
 
Saksbehandler Torbjørn Brandt 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/317 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.06.2020. 
 
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. 

Konklusjon 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte kan godkjennes. 
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