
 

 

Hitra kommune 

 

 

 
Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Hitra kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 10.12.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 14:30 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Eldbjørg Broholm Medlem AP 
Arnt Julius Breivoll Medlem AP 
John Lernes Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken Medlem R 
Torfinn Stub Medlem V 
Lars P. Hammerstad Medlem UAV 
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 
Ida Karoline Refseth Broholm VARAORD AP 
Bjørn Jensen MEDL AP 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Thomas Glørstad Ida Karoline Refseth Broholm AP 
Aase Anne Strømsvik Olsen Bjørn Jensen AP 

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

 
John Lernes (AP) blir valgt som sette-varaordfører idet varaordfører Ida Karoline Refseth 
Broholm (AP) ikke deltar i dette møtet. 
 
Ved kommunestyrets åpning klokken 10:00 var nettet nede. Det ble dermed ingen overføring 
på nett før klokken 11:20. 
 
Innkalling var utsendt 03.12.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Sakslisten ble enstemmig godkjent, og da slik at sak PS 132/20 utgår fra behandling i dagens 
møte. 
 
Det ble enstemmig godkjent å behandle sakslisten i følgende rekkefølge: 
PS 127/20, 130/20, 131/20, 133/20, 134/20, 136/20, 128/20, 129/20, 135/20, 137/20, 138/20, 
139/20 og 140/20. 
 
PS 127/20, protokoll fra møte den 26.11.2020, ble enstemmig godkjent som framlagt. 
 
Guro-Karoline Aabakken (R) ble innvilget permisjon mellom 10:50 og 11:20. 
 
 

Orienteringer 
 
Ordførers orientering: 
Møte med ledelsen i Mowi, og begrunnet sin karakteristikk av møtet som «tillitsvekkende og 
spennende». Han orienterte videre om framdriftsplanen som Mowi hadde presentert for 
bygging av ny fabrukk. Og som innebærer byggestart litt før, eller etter neste årsskifte. 
 
Det ble også orientert om utredningsarbeider knyttet til tunnelutbedringer, og om nytt navn 
for Orkdalsregion der man nå er enige om «Lakseregion» som undertittel til det nye formelle 
navnet Sørvest region i Trøndelag. Til slutt minnet han også på om TV-programmet fra Hitra 
som går i disse dager – 71 grader Nord. 
 
 
Utvalgsleder Lars P. Hammerstad (Uavh.), for utvalg helse og omsorg 
Covid -19 Pandemien har satt sitt preg på Hittersamfunnet og utfordret vår delaktighet til 
felleskapets beste. Ved å ta hensyn til hverandre gjennom å følge helsemyndighetenes 
anbefalinger og retningslinjer også fremover, vil vi begrense smittespredningen i 
felleskap.  



 
Kommunestyret og utvalg for helse og omsorg, har i løpet av året blant annet 
gjennomført: 

 utbyggingsvedtak for Oppfølgingstjenesten med nytt bofelleskap rus og psykiatri. 
 utbyggingsvedtak for «Ung Bo» på K2 tomta midt i sentrum. 
 sammen med St Olavs hospital, etablert Audiograftilbud ved helsetunet. 
 Hitra kommunes helsetjenester fremstår som gode velfungerende tjenester og er 

helt i Norgestoppen når det gjelder kostnadseffektivitet. 
 
Utvalget står likevel foran krevende tilpasninger av tjenesteytingen til de økonomiske 
rammebetingelsene fremover. Forhåpentlig blir det i løpet av første halvår fattet 
utbyggingsvedtak på 14 nye sykehjemsplasser «2 Demensavdelinger med 7 plasser hver» 
Dette vil styrke, utvikle og forbedre tjenestetilbudet for denne pasientgruppen betydelig. 
 
Utvalget vil følge utfordringene vi har med å fylle våre 6 legehjemler, slik at vi kan fremstå 
med fremragende legetjenester på Hitra. Kanskje bør kommunestyret også revitalisere 
planene om etablering av regionalt røntgenrom ved legekontoret? 
 
Kommunestyrets nye delegeringsreglement vil endre på en del områder for Utvalg for 
Helse og Omsorg. 

 Voksenopplæringen 
 Lærlingeordningen 
 Flyktningetjenesten 

Blir fra 01.01.21 overført til Formannskapets ansvarsområde. 
 
Formannskapet er også tillagt ansvaret for overordnet planlegging, deriblant regionalt / 
interkommunalt samarbeid, strategisk og overordnet styring og utvikling. Etter 
utvalgsleders forståelse, vil alle inngåtte samarbeidsavtaler / vertskommuneavtaler inngå 
i ansvarsområdet til Formannskapet. 
 
Utvalget hadde i siste utvalgsmøte 01.12, gjennomgang av budsjettmessige utfordringer 
med nedtrekk av 10,5 årsverk, og styrking av tilbud innen diabetes- og kreftsykepleie. 
Utvalget ønsker å utfordre Formannskap og kommunestyret til å styrke dette tilbudet 
med to 20 % stillinger, kostnadsberegnet til kr 320 000,- i helårs kostnad, ved å øke 
ramma til helse og omsorgs tilsvarende. Utvalgets representant orienterte 
Formannskapet om dette i tirsdagens formannskapsmøte. 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 127/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.11.2020  

PS 128/20 Suppleringsvalg av nytt varamedlem for 
kontrollutvalget 

 

PS 129/20 Søknad om fritak fra verv som medlem av forliksrådet  

PS 130/20 Revidering av drifts- og investeringsbudsjettet for 
2020 

 

PS 131/20 Deling av balanseverdier - Snillfjord kommune  

PS 132/20 Økonomireglement for Hitra kommune  

PS 133/20 Hitrahallen - Ny aktivitetshall - Leieavtale  

PS 134/20 Hitrahallen SA - Søknad om bankgaranti  

PS 135/20 Sluttbehandling - Kommunal planstrategi 2020-2024  

PS 136/20 Handlings- og økonomiplan 2021-2024  

PS 137/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - forslag til 
reguleringsplan for Furulund og Vollan, gnr 127, bnr 
18 m fl 

 

PS 138/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for 
Strømnesset hytteområde, gnr 204, bnr 12 m fl 

 

PS 139/20 Ny forskrift om adresser på eiendommer og 
bygninger og om skilting i Hitra kommune 

 

PS 140/20 KonSek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale fra 
01.01.2021 

 

 Referatsaker  

RS 16/20 Høring - Avgift på produksjon av fisk  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 127/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.11.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Møteprotokollen fra kommunestyremøte 26.11.2020 ble godkjent enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokoll for Kommunestyre 26.11.2020 ble godkjent. 
 
  



PS 128/20 Suppleringsvalg av nytt varamedlem for kontrollutvalget 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Torfinn Stub fremmet forslag om Edvard Ulvan (V) som nytt varamedlem til kontrollutvalget. 
 Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen, med Edvard Ulvan (V) som nytt varamedlem, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre vedtar at Kolbjørn Ulvan (V) trer ut av vervet som 5. varamedlem 
av kontrollutvalget. Dette gjøres jf. Kommuneloven § 7-9, første ledd. 

2. Varamedlem nr. 6, 7, 8 og 9 rykker en plass opp jf. Kommuneloven 7-10, 7. ledd. 
3. Som nytt 9. varamedlem for valgperioden 2019-2023 velges Edvard Ulvan. 

 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar at Kolbjørn Ulvan (V) trer ut av vervet som 5. varamedlem 
av kontrollutvalget. Dette gjøres jf. Kommuneloven § 7-9, første ledd. 

2. Varamedlem nr. 6, 7, 8 og 9 rykker en plass opp jf. Kommuneloven 7-10, 7. ledd. 
3. Som nytt 9. varamedlem for valgperioden 2019-2023 velges _______. 

 
  



PS 130/20 Revidering av drifts- og investeringsbudsjettet for 2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Guro-Karoline Aabakken forlot møtet 10:50. Hun ble innvilget permisjon. Det var dermed 24 
stemmeberettigede tilstede i møtet. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar følgende justeringer for: 
1. Driftsbudsjettet 2020 

a. RO 2 – Oppvekst 
Kr. 1.200.000 belastes diverse disposisjonsfond innenfor området oppvekst på 
grunn av prosjekter som pågår. 
b. RO4 – Plan, landbruk, miljø og brann 
Kr. 240.000 belastes disposisjonsfondet «Strandrydding».  
c. RO5 – Kultur 
Kr. 200.000 belastes disposisjonsfondet «Trivselstiltak i grendene» 

2. Driftsbudsjettet 2020 endres for øvrig i forhold til vedlagte skjema Bevilgningsoversikt 
Drift. 

3. Investeringsbudsjettet 2020 endres i forhold til vedlagte skjema Bevilgningsoversikt 
Investering med detaljert regulering på enkeltprosjekt. 

 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  
Behandling: 
 
Kommunedirektøren fremla oppdatert saksframlegg i møtet. 
 
Formannskapet vedtok kommunedirektørens nye innstilling enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar følgende justeringer for: 

1. Driftsbudsjettet 2020 
a. RO 2 – Oppvekst 
Kr. 1.200.000 belastes diverse disposisjonsfond innenfor området oppvekst på 
grunn av prosjekter som pågår. 
b. RO4 – Plan, landbruk, miljø og brann 
Kr. 240.000 belastes disposisjonsfondet «Strandrydding».  
c. RO5 – Kultur 
Kr. 200.000 belastes disposisjonsfondet «Trivselstiltak i grendene» 

2. Driftsbudsjettet 2020 endres for øvrig i forhold til vedlagte skjema Bevilgningsoversikt Drift. 
3. Investeringsbudsjettet 2020 endres i forhold til vedlagte skjema Bevilgningsoversikt 

Investering med detaljert regulering på enkeltprosjekt. 
 



Innstilling: 

Hitra kommunestyre vedtar følgende justeringer for: 
1. Driftsbudsjettet 2020 

a. RO 2 – Oppvekst 
Kr. 1.200.000 belastes diverse disposisjonsfond innenfor området oppvekst på 
grunn av prosjekter som pågår. 
b. RO4 – Plan, landbruk, miljø og brann 
Kr. 240.000 belastes disposisjonsfondet «Strandrydding».  
c. RO5 – Kultur 
Kr. 200.000 belastes disposisjonsfondet «Trivselstiltak i grendene» 

2. Driftsbudsjettet 2020 endres for øvrig i forhold til vedlagte skjema Bevilgningsoversikt Drift. 
3. Investeringsbudsjettet 2020 endres i forhold til vedlagte skjema Bevilgningsoversikt 

Investering med detaljert regulering på enkeltprosjekt. 
 
  



PS 129/20 Søknad om fritak fra verv som medlem av forliksrådet 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i domstolloven § 74, andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra Kjersti Marie Hestnes Hjertø om å fritas vervet som medlem 
av forliksrådet. 

2. Som nytt fast medlem av forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges Jorid 
Reklev Vitsø. 

3. Som nytt Varamedlem nr. 1 velges Arnt Julius Breivoll. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  

Behandling: 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

1. Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i domstolloven § 74, andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra Kjersti Marie Hestnes Hjertø om å fritas vervet som medlem av 
forliksrådet. 

2. Som nytt fast medlem av forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges Jorid 
Reklev Vitsø. 

3. Som nytt Varamedlem nr. 1 velges Arnt Julius Breivoll. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i domstolloven § 74, andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra Kjersti Marie Hestnes Hjertø om å fritas vervet som medlem av 
forliksrådet. 

2. Som nytt fast medlem av forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges Jorid 
Reklev Vitsø. 

3. Som nytt Varamedlem nr. 1 velges Arnt Julius Breivoll. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar, med hjemmel i domstolloven § 74, andre ledd, å 
imøtekomme søknad fra Kjersti Marie Hestnes Hjertø om å fritas vervet som medlem av 
forliksrådet. 

2. Som nytt 3. medlem av forliksrådet for perioden 01.01.2021-31.12.2024 velges ______. 
 



PS 131/20 Deling av balanseverdier - Snillfjord kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1) Hitra kommunestyre vedtar følgende fordeling av balanse for Snillfjord kommune per 

31/12/19 mellom Hitra, Heim og Orkland kommuner: 
Snillfjord > Orkland Hitra Heim

EIENDELER
Anleggsmidler 341 777 518,74 217 884 958,39 83 321 029,46 40 571 530,89

Anleggsmidler - selvkost 23 996 261,01 12 525 690,29 9 624 717,63 1 845 853,09
Anleggsmidler - annet 159 088 662,22 109 300 769,08 29 396 684,39 20 391 208,76
Utlån 5 302 717,51 4 608 636,51 483 908,00 210 173,00
Aksjer og eiendeler 15 262 091,00 7 654 554,52 4 458 852,44 3 148 684,04
Pensjonsmidler 138 127 787,00 83 795 308,00 39 356 867,00 14 975 612,00

Omløpsmidler 24 234 733,92 10 895 654,11 6 858 486,99 6 480 592,82
Kortsiktige fordringer 2 133 762,62 630 661,66 1 581 425,63 -78 324,67
Premieavvik KLP 6 596 721,41 4 441 102,10 1 442 417,98 713 201,33
Kasse, bank 15 504 249,89 5 823 890,35 3 834 643,37 5 845 716,16

SUM EIENDELER 366 012 252,66 228 780 612,50 90 179 516,45 47 052 123,71

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital -73 301 718,23 -62 821 415,62 -4 213 788,09 -6 266 514,51

Ubundne fond -1 426 100,55 -693 752,37 -436 592,19 -295 756,00
Ubundne investeringsfond -1 502 875,59 -721 380,28 -465 891,43 -315 603,87
Disposisjonsfond -11 033 533,83 -2 040 802,72 -3 835 849,32 -5 156 881,80
Kapitalkonto -59 185 185,26 -59 291 549,22 572 291,98 -465 928,01
Endring regn.sk.prinsipper -154 023,00 -73 931,04 -47 747,13 -32 344,83

Langsiktig gjeld -283 743 971,00 -159 122 195,18 -84 284 829,06 -40 336 946,76
Pensjonsforpliktelser -156 493 339,00 -94 971 074,71 -43 811 190,85 -17 711 073,44
Låneforpliktelser -127 250 632,00 -64 151 120,47 -40 473 638,21 -22 625 873,32

Kortsiktig gjeld -8 966 563,43 -6 837 001,70 -1 680 899,29 -448 662,45
Kortsiktig gjeld -8 702 004,29 -6 608 096,47 -1 659 644,07 -434 263,75
Premieavvik SPK -264 559,14 -228 905,23 -21 255,22 -14 398,70

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -366 012 252,66 -228 780 612,50 -90 179 516,45 -47 052 123,71

MEMORIAKONTO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubrukte lånemidler -1 101 637,51 -528 786,00 -341 507,63 -231 343,88
Memoriakonto 1 101 637,51 528 786,00 341 507,63 231 343,88  

 

2) Hitra kommunestyre delegerer til kommunedirektør å foreta justeringer i 
balansefordelingen knyttet til omfordeling av pensjonsmidler og -forpliktelser samt 
premieavvik dersom dette etter endelig avstemming skulle være nødvendig. 

3) Kostnader påløpt i 2020 knyttet til vedtak Snillfjord kommune gjorde før 
sammenslåingen er holdt utenfor dette oppsettet og skal fordeles mellom kommunene i 
henhold til innbyggerbrøk. Dette gjelder ikke for nye utbyggingstiltak, slik som for 
eksempel på/ved Snillfjord omsorgssenter. Slike utbygginger må belastes den nye 
vertskommunen. 

 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  

Behandling: 



 
Representant Monica Mollan tiltrådte møtet igjen. Dermed ble formannskapet fulltallig. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 
1) Hitra kommunestyre vedtar følgende fordeling av balanse for Snillfjord kommune per 

31/12/19 mellom Hitra, Heim og Orkland kommuner: 
Snillfjord > Orkland Hitra Heim

EIENDELER
Anleggsmidler 341 777 518,74 217 884 958,39 83 321 029,46 40 571 530,89

Anleggsmidler - selvkost 23 996 261,01 12 525 690,29 9 624 717,63 1 845 853,09
Anleggsmidler - annet 159 088 662,22 109 300 769,08 29 396 684,39 20 391 208,76
Utlån 5 302 717,51 4 608 636,51 483 908,00 210 173,00
Aksjer og eiendeler 15 262 091,00 7 654 554,52 4 458 852,44 3 148 684,04
Pensjonsmidler 138 127 787,00 83 795 308,00 39 356 867,00 14 975 612,00

Omløpsmidler 24 234 733,92 10 895 654,11 6 858 486,99 6 480 592,82
Kortsiktige fordringer 2 133 762,62 630 661,66 1 581 425,63 -78 324,67
Premieavvik KLP 6 596 721,41 4 441 102,10 1 442 417,98 713 201,33
Kasse, bank 15 504 249,89 5 823 890,35 3 834 643,37 5 845 716,16

SUM EIENDELER 366 012 252,66 228 780 612,50 90 179 516,45 47 052 123,71

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital -73 301 718,23 -62 821 415,62 -4 213 788,09 -6 266 514,51

Ubundne fond -1 426 100,55 -693 752,37 -436 592,19 -295 756,00
Ubundne investeringsfond -1 502 875,59 -721 380,28 -465 891,43 -315 603,87
Disposisjonsfond -11 033 533,83 -2 040 802,72 -3 835 849,32 -5 156 881,80
Kapitalkonto -59 185 185,26 -59 291 549,22 572 291,98 -465 928,01
Endring regn.sk.prinsipper -154 023,00 -73 931,04 -47 747,13 -32 344,83

Langsiktig gjeld -283 743 971,00 -159 122 195,18 -84 284 829,06 -40 336 946,76
Pensjonsforpliktelser -156 493 339,00 -94 971 074,71 -43 811 190,85 -17 711 073,44
Låneforpliktelser -127 250 632,00 -64 151 120,47 -40 473 638,21 -22 625 873,32

Kortsiktig gjeld -8 966 563,43 -6 837 001,70 -1 680 899,29 -448 662,45
Kortsiktig gjeld -8 702 004,29 -6 608 096,47 -1 659 644,07 -434 263,75
Premieavvik SPK -264 559,14 -228 905,23 -21 255,22 -14 398,70

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -366 012 252,66 -228 780 612,50 -90 179 516,45 -47 052 123,71

MEMORIAKONTO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubrukte lånemidler -1 101 637,51 -528 786,00 -341 507,63 -231 343,88
Memoriakonto 1 101 637,51 528 786,00 341 507,63 231 343,88  

 

2) Hitra kommunestyre delegerer til kommunedirektør å foreta justeringer i balansefordelingen 
knyttet til omfordeling av pensjonsmidler og -forpliktelser samt premieavvik dersom dette 
etter endelig avstemming skulle være nødvendig. 

3) Kostnader påløpt i 2020 knyttet til vedtak Snillfjord kommune gjorde før sammenslåingen 
er holdt utenfor dette oppsettet og skal fordeles mellom kommunene i henhold til 
innbyggerbrøk. Dette gjelder ikke for nye utbyggingstiltak, slik som for eksempel på/ved 
Snillfjord omsorgssenter. Slike utbygginger må belastes den nye vertskommunen. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1) Hitra kommunestyre vedtar følgende fordeling av balanse for Snillfjord kommune per 

31/12/19 mellom Hitra, Heim og Orkland kommuner: 



Snillfjord > Orkland Hitra Heim
EIENDELER

Anleggsmidler 341 777 518,74 217 884 958,39 83 321 029,46 40 571 530,89
Anleggsmidler - selvkost 23 996 261,01 12 525 690,29 9 624 717,63 1 845 853,09
Anleggsmidler - annet 159 088 662,22 109 300 769,08 29 396 684,39 20 391 208,76
Utlån 5 302 717,51 4 608 636,51 483 908,00 210 173,00
Aksjer og eiendeler 15 262 091,00 7 654 554,52 4 458 852,44 3 148 684,04
Pensjonsmidler 138 127 787,00 83 795 308,00 39 356 867,00 14 975 612,00

Omløpsmidler 24 234 733,92 10 895 654,11 6 858 486,99 6 480 592,82
Kortsiktige fordringer 2 133 762,62 630 661,66 1 581 425,63 -78 324,67
Premieavvik KLP 6 596 721,41 4 441 102,10 1 442 417,98 713 201,33
Kasse, bank 15 504 249,89 5 823 890,35 3 834 643,37 5 845 716,16

SUM EIENDELER 366 012 252,66 228 780 612,50 90 179 516,45 47 052 123,71

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital -73 301 718,23 -62 821 415,62 -4 213 788,09 -6 266 514,51

Ubundne fond -1 426 100,55 -693 752,37 -436 592,19 -295 756,00
Ubundne investeringsfond -1 502 875,59 -721 380,28 -465 891,43 -315 603,87
Disposisjonsfond -11 033 533,83 -2 040 802,72 -3 835 849,32 -5 156 881,80
Kapitalkonto -59 185 185,26 -59 291 549,22 572 291,98 -465 928,01
Endring regn.sk.prinsipper -154 023,00 -73 931,04 -47 747,13 -32 344,83

Langsiktig gjeld -283 743 971,00 -159 122 195,18 -84 284 829,06 -40 336 946,76
Pensjonsforpliktelser -156 493 339,00 -94 971 074,71 -43 811 190,85 -17 711 073,44
Låneforpliktelser -127 250 632,00 -64 151 120,47 -40 473 638,21 -22 625 873,32

Kortsiktig gjeld -8 966 563,43 -6 837 001,70 -1 680 899,29 -448 662,45
Kortsiktig gjeld -8 702 004,29 -6 608 096,47 -1 659 644,07 -434 263,75
Premieavvik SPK -264 559,14 -228 905,23 -21 255,22 -14 398,70

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -366 012 252,66 -228 780 612,50 -90 179 516,45 -47 052 123,71

MEMORIAKONTO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubrukte lånemidler -1 101 637,51 -528 786,00 -341 507,63 -231 343,88
Memoriakonto 1 101 637,51 528 786,00 341 507,63 231 343,88  

 

2) Hitra kommunestyre delegerer til kommunedirektør å foreta justeringer i balansefordelingen 
knyttet til omfordeling av pensjonsmidler og -forpliktelser samt premieavvik dersom dette 
etter endelig avstemming skulle være nødvendig. 

3) Kostnader påløpt i 2020 knyttet til vedtak Snillfjord kommune gjorde før sammenslåingen 
er holdt utenfor dette oppsettet og skal fordeles mellom kommunene i henhold til 
innbyggerbrøk. Dette gjelder ikke for nye utbyggingstiltak, slik som for eksempel på/ved 
Snillfjord omsorgssenter. Slike utbygginger må belastes den nye vertskommunen. 

 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  

Behandling: 
 
Kommunedirektør trakk saken. 
 
Vedtak: 
 
 

Innstilling: 

1) Hitra kommunestyre vedtar følgende fordeling av balanse for Snillfjord kommune per 
31/12/19 mellom Hitra, Heim og Orkland kommuner: 



Snillfjord > Orkland Hitra Heim
EIENDELER

Anleggsmidler 341 777 518,74 217 884 958,39 83 321 029,46 40 571 530,89
Anleggsmidler - selvkost 23 996 261,01 12 525 690,29 9 624 717,63 1 845 853,09
Anleggsmidler - annet 159 088 662,22 109 300 769,08 29 396 684,39 20 391 208,76
Utlån 5 302 717,51 4 608 636,51 483 908,00 210 173,00
Aksjer og eiendeler 15 262 091,00 7 654 554,52 4 458 852,44 3 148 684,04
Pensjonsmidler 138 127 787,00 83 795 308,00 39 356 867,00 14 975 612,00

Omløpsmidler 24 234 733,92 10 895 654,11 6 858 486,99 6 480 592,82
Kortsiktige fordringer 2 133 762,62 630 661,66 1 581 425,63 -78 324,67
Premieavvik KLP 6 596 721,41 4 441 102,10 1 442 417,98 713 201,33
Kasse, bank 15 504 249,89 5 823 890,35 3 834 643,37 5 845 716,16

SUM EIENDELER 366 012 252,66 228 780 612,50 90 179 516,45 47 052 123,71

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital -73 301 718,23 -62 821 415,62 -4 213 788,09 -6 266 514,51

Ubundne fond -1 426 100,55 -693 752,37 -436 592,19 -295 756,00
Ubundne investeringsfond -1 502 875,59 -721 380,28 -465 891,43 -315 603,87
Disposisjonsfond -11 033 533,83 -2 040 802,72 -3 835 849,32 -5 156 881,80
Kapitalkonto -59 185 185,26 -59 291 549,22 572 291,98 -465 928,01
Endring regn.sk.prinsipper -154 023,00 -73 931,04 -47 747,13 -32 344,83

Langsiktig gjeld -283 743 971,00 -159 122 195,18 -84 284 829,06 -40 336 946,76
Pensjonsforpliktelser -156 493 339,00 -94 971 074,71 -43 811 190,85 -17 711 073,44
Låneforpliktelser -127 250 632,00 -64 151 120,47 -40 473 638,21 -22 625 873,32

Kortsiktig gjeld -8 966 563,43 -6 837 001,70 -1 680 899,29 -448 662,45
Kortsiktig gjeld -8 702 004,29 -6 608 096,47 -1 659 644,07 -434 263,75
Premieavvik SPK -264 559,14 -228 905,23 -21 255,22 -14 398,70

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -366 012 252,66 -228 780 612,50 -90 179 516,45 -47 052 123,71

MEMORIAKONTO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubrukte lånemidler -1 101 637,51 -528 786,00 -341 507,63 -231 343,88
Memoriakonto 1 101 637,51 528 786,00 341 507,63 231 343,88  

 

2) Hitra kommunestyre delegerer til kommunedirektør å foreta justeringer i balansefordelingen 
knyttet til omfordeling av pensjonsmidler og -forpliktelser samt premieavvik dersom dette 
etter endelig avstemming skulle være nødvendig. 

3) Kostnader påløpt i 2020 knyttet til vedtak Snillfjord kommune gjorde før sammenslåingen er 
holdt utenfor dette oppsettet og skal fordeles mellom kommunene i henhold til 
innbyggerbrøk. 
 

 
  



PS 132/20 Økonomireglement for Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Saken kom ikke til behandling, men vil bli fremmet i januar 2021. Dette gjøres i samsvar med 
formannskapets vedtak fra 08.12.2020. 
 
Vedtak: 
 
Ingen vedtak. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  

Behandling: 
 
Representant Eldbjørg Broholm tiltrådte møtet igjen. Dermed var formannskapet fulltallig. 
 
Kommunedirektør fremla revidert økonomireglement i møtet. 
 
Formannskapet gikk punktvis gjennom det fremlagte økonomireglementet og kom med 
følgende merknader: 

 I punkt 5.3 endres «budsjettansvarlige» til at det står «kommunedirektør». 
 I punkt 5.6 tydeliggjøres det hva «ubundne fond» betyr, ved å skrive «dette gjelder ikke 

driftsfond, og øremerkede disposisjonsfond». 
 I punkt 5.7 tas det hensyn til et tidligere vedtak angående sluttrapport på prosjekter 

over en viss størrelsesorden. 
 I punkt 5.8 skal det henvises til Finansreglementet i tittelen. 
 I punkt 5.9 endres «fond» til å si «ubundet investeringsfond». 
 I punkt 7, tredje avsnitt, så fjernes «2020-2023». 
 I punkt 8.1.5 tar man inn et avsnitt om at «det skal tilstrebes gjenbruk/ombruk». 
 I punkt 9.2, Purregebyrer og erstatning for innkrevingskostnader, tredje avsnitt; 

tillegges «med mindre dette har urimelige effekter for skyldner.» 
 
Jann O. Krangnes (R) fremmer følgende forslag til tillegg under punkt 8.1: 

«Det skal ikke foretas innkjøp av varer eller tjenester, fra områder som FN definerer 
som okkuperte områder». 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Ordføreren fremmet utsettelsesforslag. 

1. saken utsettes 
2. den behandles på nytt, og samtidig med finansreglementet, i formannskapet, og 

deretter kommunestyret i januar 2021. 
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. saken utsettes 



2. den behandles på nytt, og samtidig med finansreglementet, i formannskapet, og 
deretter kommunestyret i januar 2021. 

 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre vedtar forslag til nytt Økonomireglement for Hitra kommune, gjeldende 
fra 1.1.20.  
 
  



PS 133/20 Hitrahallen - Ny aktivitetshall - Leieavtale 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken, og i sak PS 134/20. 
Dette ble begrunnet med at hun er styremedlem av Hitrahallen SA. Hun ble erklært inhabil av 
kommunestyret. Dermed fratrådte hun møtet. 
 
Dag Willmann (H) ba om en vurdering av egen habilitet i denne saken, og i sak PS 134/20. Dette 
ble begrunnet med at han er gift med daglig leder av Hitrahallen SA. Han ble erklært inhabil av 
kommunestyret. Dermed fratrådte han møtet. 
 
Guro-Karoline Aabakken (R) kom tilbake fra permisjon. Det var dermed 23 stemmeberettigete 
tilstede i behandlingen av denne saken. 
 
Formannskapets innstilling ble vedtatt med 22 mot 1 stemmer. Sigrid Helene Hanssen (H) 
stemte imot forslaget. 
 
Vedtak: 
 

1. Vedtak 86/20 i kommunestyret den 25.09 oppheves gjennom dette nye vedtaket 
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte leiekontrakt med Hitrahallen SA. Leiesum 

settes til kr 1.500.000,- eks. moms og har en varighet på 10 år. 
3. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet 
4. Dette forutsetter at 15 millioner kroner er avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av årlig leie i 10 år, første gang og fullt ut i 2021. Dette fondet er belastet 
ubundet driftsfond. 

5. Endelige utbyggingsplaner med de skisser som her er vedlagt godkjennes som de 
foreligger 

 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) ble vurdert som inhabil i denne saken, fordi hun er styremedlem i 
Hitrahallen SA. Dermed fratrådte hun møtet. Det er derav 6 stemmeberettigede tilstede. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

1. Vedtak 86/20 i kommunestyret den 25.09 oppheves gjennom dette nye vedtaket 
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte leiekontrakt med Hitrahallen SA. Leiesum 

settes til kr 1.500.000,- eks. moms og har en varighet på 10 år. 
3. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet 
4. Dette forutsetter at 15 millioner kroner er avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av årlig leie i 10 år, første gang og fullt ut i 2021. Dette fondet er belastet 
ubundet driftsfond. 

5. Endelige utbyggingsplaner med de skisser som her er vedlagt godkjennes som de 
foreligger 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 



 
Vedtak: 
 

1. Vedtak 86/20 i kommunestyret den 25.09 oppheves gjennom dette nye vedtaket 
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte leiekontrakt med Hitrahallen SA. Leiesum 

settes til kr 1.500.000,- eks. moms og har en varighet på 10 år. 
3. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet 
4. Dette forutsetter at 15 millioner kroner er avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av årlig leie i 10 år, første gang og fullt ut i 2021. Dette fondet er belastet 
ubundet driftsfond. 

5. Endelige utbyggingsplaner med de skisser som her er vedlagt godkjennes som de 
foreligger 

 

Innstilling: 

1. Vedtak 86/20 i kommunestyret den 25.09 oppheves gjennom dette nye vedtaket 
2. Hitra kommunestyre godkjenner vedlagte leiekontrakt med Hitrahallen SA. Leiesum 

settes til kr 1.500.000,- eks. moms og har en varighet på 10 år. 
3. Hitrahallen SA står som utbygger og har ansvar for å fullfinansiere prosjektet 
4. Dette forutsetter at 15 millioner kroner blir avsatt på eget fond, slik at det dekker 

utbetaling av årlige leie i 10 år, første gang i 2021. Dette fondet belastes ubundet 
driftsfond. 

5. Endelige utbyggingsplaner med de skisser som her er vedlagt godkjennes som de 
foreligger 

 
 
 
  



PS 134/20 Hitrahallen SA - Søknad om bankgaranti 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) og Dag Willman (H) er erklært inhabil også i denne saken. De uteble fra 
behandlingen av denne saken, jfr. Foregående sak, PS 133/20. Det var dermed 23 
stemmeberettigede tilstede under behandlingen av saken. 
 
Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommune garanterer med simpel kausjon for lån kr 28.600.000,- som 
Hitrahallen SA tar opp for delfinansiering av en ny aktivitetshall i tilknytning til 
dagens Hitrahall. Dette forutsetter fastrentelån på minst ti år til gunstige renter. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, totalt kr 26.000.000,-, i tillegg til 10 % 
sikkerhet for dette, kr 2.600.000,-, totalt kr 28.600.000,- 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, jfr. Garantiforskriftens 
§ 3 og opphører den 27.11.2058. 

4. Hitrahallen SA er et samvirkeforetak som ikke er skattepliktig og der det ikke drives 
næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 14-19. 

5. Garantien gis under forutsetning om godkjenning av Fylkesmannen i 
Trøndelag/Departementet. 

 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) ble vurdert som inhabil i denne saken, fordi hun er styremedlem i 
Hitrahallen SA. Dermed fratrådte hun møtet. Deretter var det 6 stemmeberettigede tilstede. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

1. Hitra kommune garanterer med simpel kausjon for lån kr 28.600.000,- som Hitrahallen 
SA tar opp for delfinansiering av en ny aktivitetshall i tilknytning til dagens Hitrahall. 
Dette forutsetter fastrentelån på minst ti år til gunstige renter. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, totalt kr 26.000.000,-, i tillegg til 10 % sikkerhet 
for dette, kr 2.600.000,-, totalt kr 28.600.000,- 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, jfr. Garantiforskriftens § 3 
og opphører den 27.11.2058. 

4. Hitrahallen SA er et samvirkeforetak som ikke er skattepliktig og der det ikke drives 
næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 14-19. 

5. Garantien gis under forutsetning om godkjenning av Fylkesmannen i 
Trøndelag/Departementet. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 



1. Hitra kommune garanterer med simpel kausjon for lån kr 28.600.000,- som Hitrahallen 
SA tar opp for delfinansiering av en ny aktivitetshall i tilknytning til dagens Hitrahall. 
Dette forutsetter fastrentelån på minst ti år til gunstige renter. 

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, totalt kr 26.000.000,-, i tillegg til 10 % sikkerhet 
for dette, kr 2.600.000,-, totalt kr 28.600.000,- 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, jfr. Garantiforskriftens § 3 
og opphører den 27.11.2058. 

4. Hitrahallen SA er et samvirkeforetak som ikke er skattepliktig og der det ikke drives 
næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 14-19. 

5. Garantien gis under forutsetning om godkjenning av Fylkesmannen i 
Trøndelag/Departementet. 

 

Innstilling: 

1. Hitra kommune garanterer med simpel kausjon for lån kr 28.600.000,- som Hitrahallen 
SA tar opp for delfinansiering av en ny aktivitetshall i tilknytning til dagens Hitrahall.  

2. Garantien gjelder for lånets hovedstol, totalt kr 26.000.000,-, i tillegg til 10 % sikkerhet 
for dette, kr 2.600.000,-, totalt kr 28.600.000,- 

3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet, jfr. Garantiforskriftens § 3 
og opphører den 27.11.2058. 

4. Hitrahallen SA er et samvirkeforetak som ikke er skattepliktig og der det ikke drives 
næringsvirksomhet, jfr. Kommunelovens § 14-19. 

5. Garantien gis under forutsetning om godkjenning av Fylkesmannen i Trøndelag. 
 
  



PS 135/20 Sluttbehandling - Kommunal planstrategi 2020-2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt i innstillingen: 
 «Det tas inn ruspolitisk handlingsplan, under temaplan/fagplan.» 
 
Innstillingen, med tilleggspunkt nummerert som nr. 3, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre stadfester i henhold til plan og bygningslovens §10-1, framlagt forslag 
til Kommunal planstrategi for Hitra kommune 2020 – 2024 med følgende vilkår: 
 

1. Det tas inn ny plan «Leve hele livet» under temaplan/fagplan. 
2. Forslag om ny plan for naturmangfold endres til strategi for naturmangfold. 
3. Det tas inn ruspolitisk handlingsplan, under temaplan/fagplan. 
 

Kommunedirektøren bes om å rette opp planstrategien i henhold til godkjent vedtak, samt å 
kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  

Behandling: 
 
Representant Jann O. Krangnes (R) tiltrådte møtet igjen. Formannskapet ble dermed fulltallig. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre stadfester i henhold til plan og bygningslovens §10-1, framlagt forslag til 
Kommunal planstrategi for Hitra kommune 2020 – 2024 med følgende vilkår: 
 

1. Det tas inn ny plan «Leve hele livet» under temaplan/ fagplan. 
2. Forslag om ny plan for naturmangfold endres til strategi for naturmangfold. 
 

Kommunedirektøren bes om å rette opp planstrategien i henhold til godkjent vedtak, samt å 
kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
 

Innstilling: 

 
Hitra kommunestyre stadfester i henhold til plan og bygningslovens §10-1, framlagt forslag til 
Kommunal planstrategi for Hitra kommune 2020 – 2024 med følgende vilkår: 
 

1. Det tas inn ny plan «Leve hele livet» under temaplan/ fagplan. 
2. Forslag om ny plan for naturmangfold endres til strategi for naturmangfold. 



 
Kommunedirektøren bes om å rette opp planstrategien i henhold til godkjent vedtak, samt å 
kunngjøre godkjenningen på foreskreven måte. 
 
  



PS 136/20 Handlings- og økonomiplan 2021-2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) og Dag Willmann (H) ble igjen erklært habile. De tiltrådte møtet. 
Kommunestyret var dermed igjen fulltallig. 
 
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende forslag: 

Rødt tilslutter seg i hovedsak det framlagte forslaget fra formannskapet. Men har 
følgende forslag til endring. 

Innsparing på RO 0 politikk reduseres med 20%   kr. 1 308 842 
Innsparing på RO 1 administrasjon med 10%   kr. 2 823 305 
Innsparing på RO 6 drift og eiendom med 5%   kr. 1 618 135 
Mindre avsatt til driftsfond     kr. 2 000 000 
Endring av budsjettet totalt kr.     Kr. 7 750 282 

De innsparte midlene ved å redusere foreslåes brukt på følgende måte: 

Vi vil styrke budsjettet til RO 2 - oppvekst totalt med Kr 2 850 000 

Økningen skal brukes til å redusere barnehagesatsene med 1,7 mil. Videre skal 500 000 
brukes til å fjerne egenbetaling for barn i SFO på 1 og 2 skoletrinn. 

Det siste beløpet skal brukes til å ansette en utdannet sykehelsepleier til barn i skolen. 

Videre vil Rødt øke RO 3- helse og omsorg med totalt kr. 3 300 000 

Disse midlene skal bidra til å styrke helsesektoren generelt innen omsorgsektoren som 
hjemmesykepleie, eldreomsorg, og omsorgen for de med nedsatt funksjonsevne. Til 
dette brukes 2 millioner. Videre ønsker vi en styrking av tjenesten helse, familie og 
rehabilitering som bl. annet arbeider med psykiatri. Dette forslaget er også en styrking 
av tilbudet knyttet til den enstemmige interpellasjonen i kommunestyret om selvmord. 
Vi ønsker å styrke denne tjenesten med kr 500 000. 

Videre ønsker vi å styrke med en ny stilling ved det kommunale NAV-kontoret for å 
imøtekomme et stigende problem med så mange unge som faller utenfor. Her ønsker vi 
oss en sosialfaglig stilling med minimum bachelor i sosialt arbeid. Begrunnelsen finner vi 
i kommunedirektørens framlegg: 

«Økning i bruk av økonomisk sosialhjelp på Hitra har vært betydelig sterkere enn 
nasjonale snittall. Noen av de mest tydelige forskjellene som kan forklare noe av 
økningen på Hitra: Frafall i skole, lav utdanning, mange havner utenfor et yrkesliv i 
endring. Høye boutgifter – dyrt å kjøpe og dyrt å leie, spesielt i kommunesenteret. 
Mange enslige, små husholdninger» 

Tilslutt ønsker vi å styrke RO 5 kultursektoren kr 1 600 282. 



Disse midlene skal sikre en ny stilling som også vil dekke opp behovet for en dirigent som 
har vært etterspurt. I tillegg ønsker vi at det avsettes midler for å redusere behovet for 
egenandeler for bruk av utstyr for elevene på kulturskolen. Resten av pengen skal 
brukes til opprustning, møbler og lydutstyr til ungdomsbasen. Rødt ønsker å bidra til en 
utviklet bruk av denne spesielt med tanke på tidligere diskusjoner om situasjonen blant 
barn og unge i Hitra kommune. 

 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmet følgende endringsforslag til innstillingen: 

Rammeområde 00 politisk, reduseres med kr 350.000,- 

Rammeområde 01 administrasjon reduseres med kr 1.150.000,- 

Reduksjonene på rammeområdene 00 og 01 overføres til rammeområde 03 Helse og 
Omsorg, for å styrke tilbudet med en 20% stilling som diabetessykepleier og 
kreftsykepleier, totalt kr 320.000,- 

Kr 1.180.000,- går til generell økning av rammeområde 03. 
 
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag: 

Vår vurdering: 

Hitra FrP foreslår å revurdere rehabilitering av dagens lokaler som benyttes som 
brannstasjon i sameksistens med driftsavdelingen. Vi ber Hitra kommunestyre se på en 
framtidsrettet samlokalisering av alle blålysetater med brann og ambulanse, slik at de 
kan få bedre samhandling og legge til rette for en best mulig beredskap og 
framtidsrettet løsning, både med hensyn til arbeidstakere innenfor beredskapsområdet, 
samt for å gi en best mulig trygghet for Hitras innbyggere.  

Vi ber derfor om at det bygges en ny blålysstasjon som skal inneholde alle fasiliteter for 
brann-, redning og feiing som gir nok plass for utrykningsbiler, garderobeforhold, 
treningsrom, operasjonsrom og kontorer/møterom for. I tillegg bør en slik stasjon ha 
innebygget egen vaskehall som mannskapet kan betjene alle større biler i. Dagens 
forslag til rehabilitering av dagens stasjon inneholder bl.a. ikke vaskehall og gir ingen 
utvidelsesmuligheter ved behov for flere utrykningskjøretøy. 

Å bygge et nytt bygg for disse tjenestene innebærer at man ikke fortrenger plass for 
drift og vedlikeholdsavdelingen som også trenger gode og store nok lokaler for å ivareta 
sine oppgaver i årene framover. 

I tillegg vil det ved et nybygg være logisk å tilby Helse Midt overflytting av 
ambulansestasjon i samme lokaliteter slik at de flytter ut av lokaler som da frigis til 
legekontor og helseavdeling på Helsetunet. Ambulansetjenesten ser også positivt på å 
samlokalisere med brann- og redning og dette vil gi en fremtidsrettet løsning. 

Om ikke mange år (2024) går også eksisterende leieavtale med Politiet ut, og ønsker 
Hitra kommune å være attraktiv for å inngå en ny leieavtale der politiet. Et nybygg for 
brann og ambulanse som bør iverksettes i 2021 bør også tilpasses slik at det kan være 
en opsjon for utbygging av lokaler for en ny regional politistasjon for Hitra og Frøya. 
Med å tenke samkjøring, samlokalisering og beredskap kan man her få en unik mulighet 



for å ha et utryknings- og beredskapssenter som vil styrke hele øyregionen og Hitra 
spesielt. 

For å få realisert dette bør vi etterbevilge 15 millioner i tillegg til dagens bevilgning slik 
at vi kan bygge en ny stasjon for brann/ambulanse, som det er gjort flere andre steder i 
Norge. Hitra Frp ber derfor om at kommunestyret støtter opp om å styrke beredskapen 
gjennom å bygge en felles blålysstasjon. 

Forslag til vedtak: 
Hitra kommunestyre bevilger 15 millioner ekstra for 2021 for å bygge ut ny felles 
blålysstasjon som skal inneholde brann-/redning og utleie til ambulansetjenesten 
for Helse Midt. Ved utbygging av en slik stasjon skal det også legges til rette for 
at det kan komme et nytt byggetrinn for utleie til en framtidig politistasjon 
sammen med de andre blålysenhetene etter 2024. 

 
Per J. Ervik (PP) fremmet følgende forslag som oversendelsesforslag: 

Hitra kommune tar i bruk samme modell for utrykningsgebyrer som Rakkestad 
kommune. Ved utrykning fra brannvesenet som skyldes unødig utløsning av 
automatiske brannalarmer blir gebyrene som følger: 

Første gangs utrykning 0,- 
Ny utrykning i løpet av 30 dager 5.000,- 
To utrykninger i løpet av 60 dager 7.500,- 
Tre utrykninger i løpet av 90 dager 10.000,- 
Etter 90 dager nullstilles systemet  

 
Det ble pause mellom 13:15 og 13:35. 
 
Ordfører fremmet følgende forslag som endring i pk. 6, andre avsnitt i innstillingen: 

«Vedtatte handlingsregler, som er veiledende for kommunens økonomistyring, vil bli 
behandlet på nytt i januar 2021. Tilsvarende også for måltall/styringskort for det 
enkelte rammeområde.» 

 
Det ble stemt over forslaget fremmet av Jann O. Krangnes (R). Forslaget falt med 7 stemmer 
for, mens 18 stemte imot. Følgende stemte for forslaget. 

 Erlend Broholm (SV) 
 Guro- Karoline Aabakken (R) 
 Jann O. Krangnes (R) 
 Tom Skare (FRP) 
 Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
 Lars P. Hammerstad (Uavh.) 
 Otto Jæger Lien (PP) 

 
Det ble stemt over forslaget fremmet av Lars P. Hammerstad (Uavh.). Forslaget falt med 6 
stemmer for, mens 19 stemte imot. Følgende stemte for forslaget. 

 Erlend Broholm (SV) 
 Guro-Karoline Aabakken (R) 
 Jann O. Krangnes (R) 
 Tom Skare (FRP) 



 Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
 Lars P. Hammerstad (Uavh.) 

 
Det ble stemt over forslaget fremmet av Tom Skare (FRP). Forslaget falt med 7 stemmer for, 
mens 18 stemte imot. Følgende stemte for forslaget. 

 Thomas Glørstad (AP) 
 Arnt Julius Breivoll (AP) 
 Lars P. Hammerstad (Uavh.) 
 Jan Egil Handberg (PP) 
 Sigrid Helene Hanssen (H) 
 Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
 Tom Skare (FRP) 

 
Det ble stemt over forslaget fremmet av ordfører. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over oversendelsesforslaget fremmet av Per J. Ervik (PP). Forslaget ble 
enstemmig vedtatt. 
 
Innstillingen, med vedtatte endring i punkt 6 ble deretter stemt over samlet, og ble enstemmig 
vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte 
budsjettdokument:  

 Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift. 
 Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet. 

Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og 
rammetildelingen er netto driftsrammer. 
 
1. Betalingssatser og gebyrer 
Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til 
enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie 
økes i henhold til konsumprisindeksen. 
Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og 
feiing. Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021.  
Renovasjonsgebyr Hamos for 2021 fastsettes til:  

 Renovasjon husholdninger: kr 3.320 eks. mva. 
 Renovasjon fritidshus: kr 1.145 eks. mva. 
 Slamgebyr: 
o Oppmøtepris kr 685 per anlegg, eks. mva. (O) 
o Tømming og behandling fra slamavskiller  kr 215 per m3, eks. mva. (P1) 
o Tømming og behandling fra tett tank  kr 370 per m3, eks. mva. (P2) 

 
Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssatser for 2021 innenfor Vann- og 
avløpssektoren, Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg 
godkjennes.  
 
2. Skatt 



a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut 
eiendomsskatt på: 
I. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for 

petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut 
eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, 
jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. 
Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.   

II. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr 
og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble 
taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er 
differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 
Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 
og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 
promille. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 
c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021.  
 
3. Renter/lån 
Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 66.147.800, jfr. bevilgningsoversikt 
investering. 
Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%.  
Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og 
kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. 
Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp 
som egen sak i kommunestyret. 
 
4. Lønns- og prisvekst 
I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%. 
Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en 
deflator på 2,7% (lønns- og prisvekst).  
 
5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i 

fremlagt budsjett. 
 
6. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for 

det enkelt rammeområde, slik: 
Utvalg for oppvekst:   Innenfor rammeområde 2 
Utvalg for helse og omsorg:   Innenfor rammeområde 3 
Utvalg for plan, landbruk og miljø:  Innenfor rammeområde 4 
Formannskapet:    Innenfor de øvrige rammeområder 

 
Vedtatte handlingsregler, som er veiledende for kommunens økonomistyring, vil bli 
behandlet på nytt i januar 2021. Tilsvarende også for måltall/styringskort for det enkelte 
rammeområde. 
 
Følgende oversendelsesforslag ble også vedtatt: 



Hitra kommune tar i bruk samme modell for utrykningsgebyrer som Rakkestad kommune. 
Ved utrykning fra brannvesenet som skyldes unødig utløsning av automatiske brannalarmer 
blir gebyrene som følger: 

Første gangs utrykning 0,- 
Ny utrykning i løpet av 30 dager 5.000,- 
To utrykninger i løpet av 60 dager 7.500,- 
Tre utrykninger i løpet av 90 dager 10.000,- 
Etter 90 dager nullstilles systemet  

 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 01.12.2020  

Behandling: 
 
Utvalget ber om et utfordringsnotat basert på notatet overlevert i budsjettprosessen fra Helse 
og omsorg. 

 Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk 
- Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens 

utredes før eventuell effektuering. 
- Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021 
- Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022 
- Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomta) 

 Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap 
- Driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord 
- Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder 

 Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering 
- Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide 

driftskonsekvenser i driftsbudsjettet 
 Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter 

- Kostnader må inn i driftsbudsjettet 
 Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjemler  

- 2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes. 
 Mobbeombud  

- Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya. 
- Bør dekke alle aldre i samfunnet 

 Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt på 
Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsing til lavere kostnad. 
- Vertskommunesamarbeid 
- Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering 
- Konsulentbistand reduseres til et minimum 
- Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, 

Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for deltakelse i 
turnus på avdelingen(e) 

Kommunalsjefen har mottatt bestillingen. 
 
Jan Egil Handberg (PP) fremmet følgende forslag: 



Kommunalsjefene for oppvekst, og helse og omsorg bes om at mobbeombud tilsluttes 
vertskommuneavtalen for PP-tjenesten med Frøya kommune. Dette tilbudet bør dekke 
alle aldre i samfunnet. 

Forslaget vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Kommunalsjefene for oppvekst, og helse og omsorg bes om at mobbeombud tilsluttes 
vertskommuneavtalen for PP-tjenesten med Frøya kommune. Dette tilbudet bør dekke alle 
aldre i samfunnet. 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Det ble først foretatt en gjennomgang av protokollen og forslag fremmet sist i møte 17.11. 
Deretter ble det stemt over: 

 Forslag fremmet av Jann O Krangnes (R) om å yte gratis hjemmehjelp til alle som har 
inntekt under 3G, anslått årlig kostnad på 160.000. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og 
vil bli innarbeidet i økonomiplanen under RO3 

  Forslag fremmet av Tom Skare (FrP) om å bevilge 15 millioner kroner til utbygging av 
blålys-stasjon. Forslaget fikk ingen stemmer og falt.   

 Forslag fremmet av Sigrid Hanssen (H) om kommunal bevilgning og bidrag på 29 
millioner til asfaltering av fylkesveier. Forslaget fikk 1 stemme avgitt av Sigrid Hanssen 
(H) og falt. 

 
Utvalg for helse og omsorg kom med følgende innstilling fra sitt møte 18.11.2020: 

1. Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp 
for innbyggere som får slike tjenester, og med inntekt under 3G, til kr 160.000 
for 2021. Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021. 

2. Utvalg helse ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning av nedtrekk 
på TNF, da blant annet, det ikke er samsvar mellom reduserte inntekter og 
faktiske brukerbehov. 

3. Utvalget ser behov for at det bygges ut planlagt bofellesskap for demente med 
14 plasser.  

4. I budsjettforslag ligger det bemanning til 7 plasser, utvalget ber om at 
kommunestyret finner dekning for bemanning til de siste 7 plassene, 
kostnadsberegnet til 5,6 millioner kroner. 

5. Utvalget ber videre om, og vil ta aktivt del i, å få utarbeidet en plan med 
bærekraftsmål for helse og omsorg fram mot 2030. I denne skal det inngå behov 
for bygg, anlegg og økt bemanning for å møte økt behov knyttet til 
demografiske endringer. 

6. Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, 
eksempelvis gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i 
formannskapets budsjettgjennomgang 17.11.2020. 

7. Utvalget ber om videreføring av 2 fysioterapihjemler, når to fysioterapeuter med 
1,8 hjemmel avgår med pensjon neste år. 



Formannskapets vurdering og vedtak knyttet til UHO’s forslag: Pkt. 1 er avklart, pkt.2-5 følges 
opp av UHO og kommunedirektør, pkt. 6 vurderes nærmere ifm forhandlinger med 
Frivilligsentralen i januar, pkt.7 innarbeides/dekkes via RO3 sitt budsjettområde. 
 
Utvalg oppvekst har følgende innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024: 

1. Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i 
planperioden. Dette finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond. 

2. Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. Dette 
finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondfond. 

3. Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 700.000 kr per år i planperioden. 
Midlene innarbeides i driftsbudsjettet for oppvekst området. 

4. I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 
og 20 millioner i 2024 til tiltak knyttet til Barnehage- og skolebruksplan. 

Formannskapets vurdering og enstemmige vedtak knyttet til UOP’s forslag: 
1. 4 millioner omdisponeres fra frie disposisjonsfond til øremerket disposisjonsfond 

«gratis skolemåltid», og derav årlige bevilgninger på 1 million i økonomiplanperioden 
2. 1 million omdisponeres fra frie disposisjonsfond til øremerket disposisjonsfond 

«mulighetsstudie Fillan skole» 
3. Kr. 500.000 innarbeides årlig i økonomiplana under RO2 til formålet «ta hele 

kommunen i bruk» 
4. I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 

millioner i 2024 til tiltak som avklares gjennom kommende behandling/-er av 
«barnehage- og skolebruksplan». 

 
Utvalg for plan, landbruk og miljø kom med følgende innstilling fra sitt møte 19.11.2020: 

På side 55 i handlings- og økonomiplan, i 5. avsnitt, ber utvalget om at det legges til 
følgende setning etter «… tilleggsjord for videreutvikling.»: 
«Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 
74/20, 24.06.2020.» 
Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret 
harmoniseres med Frøya kommune. 
 

Formannskapets vurdering og enstemmige vedtak knyttet til UPLM’s forslag: 
 Følgende innarbeides i dokumentet, slik UPLM har bedt om: «Videre vises det til 

retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 74/20, 
24.06.2020.» 

 Feiegebyret må harmoniseres med Frøya kommune d.v.s. likelydende vedtak må fattes 
 
Ordfører fremmet forslag om: 
1.  at avsatte midler til «nye tiltak hovedplan vann» i tabell 16 økes til ti millioner pr år, 

totalt fra 32, til 40 millioner for planperioden. 
2. Med henvisning til det enstemmige vedtaket i KST den 28.01. i år, så avsettes 10 

millioner i investeringsbudsjettet både i 2021 og i 2022, til sammen 20 millioner, til 
utbedringa av kommunale veier  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag: 



Det bevilges 200.000 kr i budsjettet til å gi akutt-medisinsk kurs til kommunens 
brannmannskaper. 
Forslaget falt med en mot seks stemmer. Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for forslaget. 
 
Omforent og enstemmig ble det vedtatt å øke rammene til kulturenheten (RO5) med 200.000 
kr årlig i forbindelse med den framtidige kulturskoleplanen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtakene i dagens møte i formannskapet blir innarbeidet i økonomiplanen, og følger deretter 
med i dokumentet som legges ut til høring som formannskapets forslag. 
 
Deretter ble kommunedirektøren innstilling til vedtak enstemmig vedtatt slik: 
 
Vedtak: 
 
Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024, 
herunder betalingssatser og gebyrregulativ for 2021 for Hitra kommune til offentlig ettersyn i 
perioden 25.11.-09.12.2020. Frist for høringsinnspill er innen den 09.12.2020. 
 
Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte 
budsjettdokument:  

 Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift. 
 Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet. 

 
Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og 
rammetildelingen er netto driftsrammer. 
 

1. Betalingssatser og gebyrer 
Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til 
enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie 
økes i henhold til konsumprisindeksen. 
Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og 
feiing. Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021.  
Renovasjonsgebyr Hamos for 2021 fastsettes til:  

 Renovasjon husholdninger: kr 3.320 eks. mva. 
 Renovasjon fritidshus: kr 1.145 eks. mva. 
 Slamgebyr: 
o Oppmøtepris kr 685 per anlegg, eks. mva. (O) 
o Tømming og behandling fra slamavskiller  kr 215 per m3, eks. mva. (P1) 
o Tømming og behandling fra tett tank  kr 370 per m3, eks. mva. (P2) 
 

Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssatser for 2021 innenfor Vann- og 
avløpssektoren, Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg 
godkjennes.  

 
2. Skatt 
a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut 

eiendomsskatt på: 



I. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for 
petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut 
eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte 
verk/bruk, jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. 

Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.   
II. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr og –

installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble taksert og 
regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er differansen 
mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. Grunnlaget skal i 
2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 og 4 første 
punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 promille. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 
c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021.  
 
3. Renter/lån 
Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 74.147.800, jfr. bevilgningsoversikt 
investering. 
Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%.  
Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og 
kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. 
Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp 
som egen sak i kommunestyret. 
 
4. Lønns- og prisvekst 
I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%. 
Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en 
deflator på 2,7% (lønns- og prisvekst).  
 
5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i 

fremlagt budsjett. 
 
6. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for 

det enkelt rammeområde, slik: 
Utvalg for oppvekst:   Innenfor rammeområde 2 
Utvalg for helse og omsorg:   Innenfor rammeområde 3 
Utvalg for plan, landbruk og miljø:  Innenfor rammeområde 4 
Formannskapet:    Innenfor de øvrige rammeområder 

 
Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. 
 
For investeringer ble det vedtatt følgende: 

- Det legges inn en økning på formål 6726 - Nye tiltak hovedplan vann. Tiltaket økes til 10 
mill kr hvert år i planperioden. 

- Det legges inn 10 mill kr i 2021, og 10 mill kr i 2022 på formål 6712 - Kommunale veier. 
 
For området helse og omsorg ble det vedtatt følgende: 



 Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp for 
innbyggere som får slike tjenester, og med inntekter under 3G, til kr 160.000 for 2021. 
Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021.  

 Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, eksempelvis 
gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapets 
budsjettgjennomgang 17.11.2020. 
 

For området oppvekst ble det vedtatt følgende: 
 Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden. 

Tiltaket finansieres ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond med 4 millioner 
kr. 

 Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. Tiltaket finansieres 
ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond. 

 Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 500.000 kr per år i planperioden. 
Midlene innarbeides i driftsbudsjettet for oppvekstområdet gjennom omdisponering av 
disposisjonsfond til eget fond. 

 I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 
millioner i 2024 til tiltak knyttet til Barnehage- og skolebruksplanen. 
 

For området plan, landbruk og miljø ble det vedtatt følgende: 
 Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret 

harmoniseres med Frøya kommune. Det forutsettes at Frøya kommune fatter 
likelydende vedtak. 
 

For området kultur ble det vedtatt følgende: 
 Rammene til kulturenheten økes med kr 200.000,- årlig, i forbindelse den framtidige 

kulturskoleplana. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.11.2020  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
På side 55 i handlings- og økonomiplan, i 5. avsnitt, ber utvalget om at det legges til følgende 
setning etter «… tilleggsjord for videreutvikling.»: 

«Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 
74/20, 24.06.2020.» 

 
Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret 
harmoniseres med Frøya kommune. 
 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 18.11.2020  

Behandling: 



 
Omforent 
 
Vedtak: 
 
Utvalg oppvekst har følgende innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024: 

 Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden 
 Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. 
 Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 700.000 kr per år i planperioden. 
 I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 

millioner i 2024 til Fillan skole. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.11.2020  

Behandling: 
 
I formannskapsmøte 12.11.2020 fremmet Jann O. Krangnes (R) følgende forslag: 

Det gjøres en utredning av konsekvensen av å tilby gratis hjemmehjelp til personer med 
inntektsgrunnlag på 2G, fra 2G til 3G. 

Utvalget innstiller til formannskapet at dette vedtas. 
 
I formannskapsmøte 12.11.2020 fremmet Tom Skare (FRP) følgende forslag: 
 Det ses på muligheten for et tilbud til kreftpasienter kalt «pusterommet». 
Utvalget vil søke å innarbeide dette i gjeldende rammer. 
 
Utvalget gjennomgikk følgende: 

 Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk 
- Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens 

utredes før eventuell effektuering. 
- Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021 
- Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022 
- Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomta) 

 Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap 
- Driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord 
- Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder 

 Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering 
- Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide 

driftskonsekvenser i driftsbudsjettet 
 Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter 

- Kostnader må inn i driftsbudsjettet 
 Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjemler  

- 2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes. 
 Mobbeombud  

- Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya. 
- Bør dekke alle aldre i samfunnet 



 Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt på 
Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsing til lavere kostnad. 
- Vertskommunesamarbeid 
- Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering 
- Konsulentbistand reduseres til et minimum 
- Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, 

Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for deltakelse i 
turnus på avdelingen(e) 

 
Vedtak: 
 
1. Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp for 

innbyggere som får slike tjenester, og med inntekt 2G til 3G, til kr 160.000 for 2021. 
Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021. 

2. Utvalg helse ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning av nedtrekk på TNF, da 
blant annet, det ikke er samsvar mellom reduserte inntekter og faktiske brukerbehov. 

3. Utvalget ser behov for at det bygges ut planlagt bofellesskap for demente med 14 plasser.  
4. I budsjettforslag ligger det bemanning til 7 plasser, utvalget ber om at kommunestyret 

finner dekning for bemanning til de siste 7 plassene, kostnadsberegnet til 5,6 millioner 
kroner. 

5. Utvalget ber videre om, og vil ta aktivt del i, å få utarbeidet en plan med bærekraftsmål for 
helse og omsorg fram mot 2030. I denne skal det inngå behov for bygg, anlegg og økt 
bemanning for å møte økt behov knyttet til demografiske endringer. 

6. Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, eksempelvis 
gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapets 
budsjettgjennomgang 17.11.2020. 

7. Utvalget ber om videreføring av 2 fysioterapihjemler, når to fysioterapeuter med 1,8 
hjemmel avgår med pensjon neste år. 

 

Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.11.2020  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
AMU tar budsjettet til orientering. I de omstillings- og forbedringsprosessene vi står ovenfor i 
de nærmeste årene for å balansere kommunens budsjett er det viktig at det legges til rette for 
medvirkning, involvering og samarbeid. På de områdene omstillingene blir størst er det viktig 
at det ligger et godt kunnskapsgrunnlag til grunn for avgjørelsene som tas og at dette 
kommuniseres ut til de ansatte. 
 

Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 17.11.2020  

Behandling: 



 
Hitra ungdomsråd fremmet følgende omforente innspill til handlings- og økonomiplan 2021-
2024: 

Hitra ungdomsråd ser at det er satt av gode ressurser til barn og unge, og setter stor 
pris på det. Ungdomsrådet vil at det skal satses på gode løsninger for myke trafikanter. 
Trafikksikkerhet er veldig viktig for unge mennesker. 

 
Vedtak: 
 
Hitra ungdomsråd ser at det er satt av gode ressurser til barn og unge, og setter stor pris på 
det. Ungdomsrådet vil at det skal satses på gode løsninger for myke trafikanter. 
Trafikksikkerhet er veldig viktig for unge mennesker. 
 

Saksprotokoll i Eldres råd - 17.11.2020  

Behandling: 
 
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet (felles Brukerråd og Eldres råd): 
 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 

innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 

i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 
 
Vedtak: 
 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 

innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 

i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 
 
Enstemmig 
 
 

Saksprotokoll i Brukerråd - 17.11.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet (felles Brukerråd og Eldres råd): 
 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 

innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 

i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 
 
Vedtak: 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 



2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 
innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  

3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 
i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 

 
Enstemmig 
 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.11.2020  

Behandling: 
 
Jann O. Krangnes (R) ber om at det gjøres en utredning av konsekvensen av å tilby gratis 
hjemmehjelp til personer med inntektsgrunnlag på 2G, fra 2G til 3G. 

Oversendes utvalget for helse og omsorg for forutgåendebehandling før det kommer 
tilbake til formannskapets behandling 24.11.2020. 

 
Tom Skare (FRP) ønsker at man ser på mulighet for et tilbud til kreftpasienter kalt 
«pusterommet». 

Oversendes utvalget for helse og omsorg for forutgåendebehandling før det kommer 
tilbake til formannskapets behandling 24.11.2020. 

 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag angående asfaltering av grusveier i 
kommunen. 
 Fylkesveger med grus i Hitra kommune 

FV Strekning Km Bredde m 
6424 Vaslag – Kongensvoll 10,602 5,3 
6426 Sunde – Vågan 9,797 3,5 
6440 Børøsundet – Nordvika 3,584 3,5 
6442 Tranvikan – Utseth 9,493 3,5 
6450 Mastad – Fjellvær 9,635 3,0 
6452 Fjellvær – Reksa 3,469 3,5 
6448 Selvågan 1,284 3,5 
6458 Grefnesvågen 0,500 4,0 
Sum km  48,364  

Kilde: Vegstrategi Trøndelag – grusveger 
 

I nye Hitra kommune har vi totalt 48,4 km med fylkesveger som fortsatt har grusdekke. 
Kilde er statens vegvesens «vegstrategi trøndelag», sist revidert 24. september 2018. 
Fylkesveiene er, i tillegg til dette, delt inn etter hvilken funksjonsklasse de tilhører, fra 
klasse A til E, avhengig av vegens samfunnsbetydning og standard. Hitra kommune har 
en fylkesveg med grus i klasse D, FV 6424 Vaslag – Kongensvoll, resten er i 
funksjonsklasse E. Flere bedrifter er lokalisert mellom Vaslag og Kongensvoll. 

 
Drift og vedlikehold av en grusvei er langt mer krevende enn en asfaltvei. Den må høvles 
jevnlig om man ønsker å opprettholde en god overflatestruktur uten huller og med godt 
tak- og tverrfall for drenering. Videre må tiltak som begrenser støv gjennomføres flere 
ganger pr år og det må tilføres grus for vedlikehold av dekke. For grusveiene i Hitra 
kommune vil en i løpet av en periode på mellom 15 og 20 år passere kostnader for ett 



alternativ med asfaltdekke på veien. På 20 år vil fylkeskommunen spare ca. 15 millioner 
kroner på vedlikehold av grusveiene i kommunen. Fylkesveiene i Hitra kommune med 
grusdekke har en årsdøgntrafikk fra 0 – 200 og for de fleste veiene er det 
personbiltrafikk som utgjør belastningen, slik at en reasfaltering er tidsnok etter 20 år. 
Støv fra grusveiene og trafikk på hullete veier utgjør både en miljømessig og 
samfunnsmessig slitasje og belastning. Vintervedlikehold og ferdsel en vinterdag på en 
asfaltvei, gir større forutsigbarhet både for standard og fremkommelighet enn på en 
grusveg. 

 
Prioritering og rekkefølge for utbedring av kommunens fylkesveier med grus 
Ett forslag til prioritert rekkefølge er skissert i tabell under. Prioriteringer er gjort med 
bakgrunn i økonomi og samfunnsnytte, og med bakgrunn i klassifisering av 
funksjonsklasser. Fv 6425 Vaslag – Kongensvoll har funksjonsklasse D, på strekningen 
finnes flere bedrifter og arbeidsplasser. Det er god økonomi i å fullføre i samme 
området, derfor er Fv 6426 Sunde – Vågan satt opp samtidig. Dette utgjør også 
forklaringen på videre prioritering – fullføre innen samme område før flytting til neste 
prosjekt. 

 
Stordriftsfordeler 
Den beste økonomien for prosjektet får fylkeskommunen ved å fullføre alle veier på ett 
år. To år kortere med vedlikehold av grusvei utgjør alene ca. 6 millioner kroner i 
besparelse, og utgjør inndekning av asfalt på to år av fylkesveiparsellene i kommunen. 
En stor asfaltkontrakt i distriktet, slik som det også ble signalisert i lokalavisa, betyr 
muligheter for plassering av mobilt asfaltverk, noe som betyr reduserte priser på asfalt. 
Kortreist asfalt utgjør en besparelse for dette prosjektet og muligheter for lokalt 
næringsliv både når det gjelder produksjon av asfalt og kjøp av asfalt. 

 
Forslag til prioritering i rekkefølge for budsjett for periode 2021-2024 

FV Strekning Km Bredde 
m 

Asfalteri
ng 2021 

Asfalterin
g 2022 

Asfalterin
g 2023 

Asfalterin
g alle FV i 
2021 

6424 Vaslag – 
Kongensvoll 

10,602 5,3 10,602    

6426 Sunde – 
Vågan 

9,797 3,5 9,979    

6440 Børøsundet – 
Nordvika 

3,584 3,5  3,584   

6442 Tranvikan – 
Utseth 

9,493 3,5  9,493   

6450 Mastad – 
Fjellvær 

9,635 3,0   9,635  

6452 Fjellvær – 
Reksa 

3,469 3,5   3,469  

6448 Selvågan 1,284 3,5   1,284  
6458 Grefnesvågen 0,500 4,0   0,500  
Sum 
km 

 48,364  20,399 13,077 14,888 48,364 

 
Medfinansiering Hitra kommune 



Fylkestinget/hovedutvalg for vei skal før jul behandle to saker som er vesentlig for 
fylkesveier. Den ene saken er budsjettert for 2021 hvor den overordnede økonomiske 
rammen for hvor mye penger som blir avsatt til fylkesveier blir vedtatt. Dette 
konkretiseres ytterligere gjennom et handlingsprogram for fylkesveier med budsjett for 
2021. I tillegg til dette har Stortinget vedtatt en søknadsbasert tilskuddsordning for 
fylkesveier på 400 millioner kroner som skal gå til utbedring av fylkesveistrekninger i 
Norge. Hitra kommune kan, - gjennom å formidle en prioritering og foreslå en 
medfinansiering, være med å påvirke slik at vi får finansiert utbedring av våre grusveier. 
En utbedring som ellers med all sannsynlighet vil ta mange år å få gjennomført. 
I 2018 vedtok fylkestinget i «delstrategi for vei» følgende vedrørende medfinansiering: 
 Ved medfinansiering må andre aktører (offentlige eller private) bidra med minimum 

50% av kostnadene om fylkeskommunen skal vurdere nye tiltak som i 
utgangspunktet ikke inngår i Trøndelag fylkes handlingsprogram. 

 Som premiss for å løfte inn nye prosjekter som følge av medfinansiering, må kost-
nytte effekten for fylkeskommunen være tydelig. 

 Fylkeskommunen inngår ikke avtaler om forskuttering av fylkeskommunale 
veiprosjekter. 

 
Økonomi – prosjekt for utbedring og asfaltering fylkesveier i Hitra kommune 
I tabellen under er det gjort et overslag over kostnader som inkluderer utbedring og 
asfaltering av kommunens fylkesveier med grus. Prisene inkluderer enkel oppgradering på 
grusveiene i forkant av asfaltering og to lag med asfalt, til sammen 8 cm asfaltdekke, 
Prisene er forankret via dialog med asfaltentreprenør og personer med kompetanse fra drift 
og vedlikehold av vei. 

 
Tabellen viser en beregning av pris for utbedring og asfaltering pr år, samt en kolonne som 
tar høyde for asfaltering av alle veier i 2021. Tabellen baserer på 50% medfinansiering fra 
Hitra kommune. 

FV Strekning Km Bredde 
m 

Asfalteri
ng 2021 

Asfalterin
g 2022 

Asfalterin
g 2023 

Asfalterin
g alle FV i 
2021 

6424 Vaslag – 
Kongensvoll 

10,602 5,3 10,602    

6426 Sunde – 
Vågan 

9,797 3,5 9,979    

6440 Børøsundet – 
Nordvika 

3,584 3,5  3,584   

6442 Tranvikan – 
Utseth 

9,493 3,5  9,493   

6450 Mastad – 
Fjellvær 

9,635 3,0   9,635  

6452 Fjellvær – 
Reksa 

3,469 3,5   3,469  

6448 Selvågan 1,284 3,5   1,284  
6458 Grefnesvågen 0,500 4,0   0,500  
Sum 
km 

 48,364  20,399 13,077 14,888 48,364 

 Pris 
utbedring og 

  24.478.8
00,- 

15.692.40
0,- 

17.865.60
0,- 

58.036.80
0,- 



asfaltering i 
kr 

 Andel Hitra 
kommune 
50% i kr 

  12.239.4
00,- 

7.846.200,
- 

8.932.800,
- 

29.018.40
0,- 

 
Hitra kommunes bidrag ved asfaltering fordelt over 3 år: 29.018.400,- 
Hitra kommunes bidrag ved stordriftsfordel – asfaltering alle veier i 2021: 26.568.400,- 
Reduksjon i pris ved fullføring av asfalt på alle veier i 2021: 2.450.000 

 
Forslag til finansiering 
For å finansiere kommunens andel i prosjektet foreslås det å bruke av midler til 
havbruksfond. Denne investeringen gir en varig oppgradering av hittersamfunnet og 
noe alle hitterværinger har nytte og glede av hver dag 

 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmet følgende som vil bli behandlet i utvalg for helse og 
omsorg 18.11.2020: 

 Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk 
- Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens 

utredes før eventuell effektuering. 
- Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021 
- Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022 
- Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomta) 

 Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap 
- Driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord 
- Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder 

 Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering 
- Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide 

driftskonsekvenser i driftsbudsjettet 
 Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter 

- Kostnader må inn i driftsbudsjettet 
 Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjemler  

- 2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes. 
 Mobbeombud  

- Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya. 
- Bør dekke alle aldre i samfunnet 

 Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt 
på Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsing til lavere kostnad. 
- Vertskommunesamarbeid 
- Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering 
- Konsulentbistand reduseres til et minimum 
- Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, 

Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for 
deltakelse i turnus på avdelingen(e) 

 



Tom Skare (FRP) fremmet forslag om å bygge blålysstasjon, med plass til brann, politi og 
ambulanse. Til formålet bevilges 15 millioner gjennom avsetting i investeringsbudsjett. 
 
Det ble ikke votert over noen av forslagene som ble fremmet i møtet, men blir tatt med til 
avklaring i møtet den 24.11.2020. 
 
Vedtak: 
 
Saken behandles på nytt i formannskapet 24.11.2020. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte 
budsjettdokument:  

 Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift. 
 Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet. 

 
Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og 
rammetildelingen er netto driftsrammer. 
 

1. Betalingssatser og gebyrer 
Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til 
enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie 
økes i henhold til konsumprisindeksen. 
Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og 
feiing. Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021.  
Renovasjonsgebyr Hamos for 2021 fastsettes til:  

 Renovasjon husholdninger: kr 3.320 eks. mva. 
 Renovasjon fritidshus: kr 1.145 eks. mva. 
 Slamgebyr: 
o Oppmøtepris kr 685 per anlegg, eks. mva. (O) 
o Tømming og behandling fra slamavskiller  kr 215 per m3, eks. mva. (P1) 
o Tømming og behandling fra tett tank  kr 370 per m3, eks. mva. (P2) 
 
 

Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssatser for 2021 innenfor Vann- og 
avløpssektoren, Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg 
godkjennes.  
 

 
2. Skatt 
a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut 

eiendomsskatt på: 
III. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for 

petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut 
eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, 
jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. 
Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.   



IV. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr 
og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble 
taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er 
differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 
Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 
og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 
promille. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 
c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021.  
 
3. Renter/lån 
Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 66.147.800, jfr. bevilgningsoversikt 
investering. 
Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%.  
Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og 
kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. 
Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp 
som egen sak i kommunestyret. 
 
4. Lønns- og prisvekst 
I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%. 
Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en 
deflator på 2,7% (lønns- og prisvekst).  
 
7. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i 

fremlagt budsjett. 
 
8. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for 

det enkelt rammeområde, slik: 
Utvalg for oppvekst:   Innenfor rammeområde 2 
Utvalg for helse og omsorg:   Innenfor rammeområde 3 
Utvalg for plan, landbruk og miljø:  Innenfor rammeområde 4 
Formannskapet:    Innenfor de øvrige rammeområder 

 
Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. 
 

PS 137/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning - forslag til reguleringsplan for Furulund 
og Vollan, gnr 127, bnr 18 m fl 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 



Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og 
naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan for Furulund og Vollan, gnr 127, bnr 18 m fl, på 
følgende vilkår: 

1. Merknad fra Statens vegvesen vedrørende siktforhold tas til følge. Tilfredsstillende 
siktforhold er tatt inn i revidert plankart, og følgende tilføyes til bestemmelsenes 
§3.1: «Avkjørslene skal etableres og utformes i tråd med Statens vegvesen sine 
håndbøker.» 

2. Det er ikke offentlig vann i området, og kvaliteten på drikkevannet fra brønnen 
vurderes derav å være grunneiers ansvar. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §3.1: 
«Bruken av veiene skal begrenses til et slikt omfang at kvaliteten på drikkevannet fra 
brønnen ikke forringes.» 

3. 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 - 09.12.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og 
naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan for Furulund og Vollan, gnr 127, bnr 18 m fl, på 
følgende vilkår: 

1. Merknad fra Statens vegvesen vedrørende siktforhold tas til følge. Tilfredsstillende 
siktforhold er tatt inn i revidert plankart, og følgende tilføyes til bestemmelsenes §3.1: 
«Avkjørslene skal etableres og utformes i tråd med Statens vegvesen sine håndbøker.» 

2. Det er ikke offentlig vann i området, og kvaliteten på drikkevannet fra brønnen 
vurderes derav å være grunneiers ansvar. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §3.1: 
«Bruken av veiene skal begrenses til et slikt omfang at kvaliteten på drikkevannet fra 
brønnen ikke forringes.» 

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

 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre egengodkjenner i henhold til plan og bygningslovens § 12-12 og 
naturmangfoldlovens §7, reguleringsplan for Furulund og Vollan, gnr 127, bnr 18 m fl, på 
følgende vilkår: 

1. Merknad fra Statens vegvesen vedrørende siktforhold tas til følge. Tilfredsstillende 
siktforhold er tatt inn i revidert plankart, og følgende tilføyes til bestemmelsenes §3.1: 
«Avkjørslene skal etableres og utformes i tråd med Statens vegvesen sine håndbøker.» 

2. Det er ikke offentlig vann i området, og kvaliteten på drikkevannet fra brønnen 
vurderes derav å være grunneiers ansvar. Følgende tilføyes i bestemmelsenes §3.1: 
«Bruken av veiene skal begrenses til et slikt omfang at kvaliteten på drikkevannet fra 
brønnen ikke forringes.» 



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

  



PS 138/20 Klagebehandling - reguleringsplan og VA-plan for Strømnesset hytteområde, gnr 
204, bnr 12 m fl 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Klagen fra Tore Ness på vegne av flere grunneiere (nærmere angitt i saken), datert 
20.10.2020, imøtekommes ikke. Hitra kommune kan ikke se at det er framkommet 
nye momenter som tilsier at vedtak 88/20 bør endres. 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9. 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 09.12.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Klagen fra Tore Ness på vegne av flere grunneiere (nærmere angitt i saken), datert 
20.10.2020, imøtekommes ikke. Hitra kommune kan ikke se at det er framkommet nye 
momenter som tilsier at vedtak 88/20 bør endres. 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9. 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

 

Innstilling: 

1. Klagen fra Tore Ness på vegne av flere grunneiere (nærmere angitt i saken), datert 
20.10.2020, imøtekommes ikke. Hitra kommune kan ikke se at det er framkommet nye 
momenter som tilsier at vedtak 88/20 bør endres. 

2. Vedtaket gjøres i medhold av plan- og bygningslovens §12-12 og §1-9. 
3. Saken oversendes til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig behandling. 

  



PS 139/20 Ny forskrift om adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra 
kommune 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og 
forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12, og lov 
18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova) vedtar Hitra kommune ny forskrift om 
adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra kommune. 
 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og 
forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12, og lov 
18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova) vedtar Hitra kommune ny forskrift om 
adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra kommune. 
 

Innstilling: 

 
Med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova) § 21 og 
forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kap. 12, og lov 
18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn (stadnamnlova) vedtar Hitra kommune ny forskrift om 
adresser på eiendommer og bygninger og om skilting i Hitra kommune. 
 
 
  



PS 140/20 KonSek Trøndelag IKS - ny selskapsavtale fra 01.01.2021 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 10.12.2020  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar ny selskapsavtale med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 
01.01.2021. 
 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 08.12.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar ny selskapsavtale med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 
01.01.2021. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre vedtar ny selskapsavtale med Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 
01.01.2021. 
 
  



Referatsaker 

RS 16/20 Høring - Avgift på produksjon av fisk 

 
 
 
 
 
Ole Laurits Haugen 
Ordfører 

Bjarne Nygård 
Møtesekretær


