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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører AP 
Eldbjørg Broholm Medlem AP 
Arnt Julius Breivoll Medlem AP 
John Lernes Medlem AP 
Bjørn Jensen Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken Medlem R 
Torfinn Stub Medlem V 
Lars P. Hammerstad Medlem UAV 
Arnt Magne Flesvik Medlem SP 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 
Jan Egil Handberg 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 
Johannes Ludvik Håvik MEDL SP 
Otto Jæger Lien MEDL PP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Gunnar Ingolf Andresen Otto Jæger Lien PP 
   

 
Kommunestyret var dermed representert med 24 av 25 representanter, og møtet ble lovlig 
satt. 
 

Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
Kjell Roar Sæther Kommunikasjon- og beredskapssjef 
Solvor Sundet Kommunalsjef plan, landbruk og miljø 
Gunn A. Røstad Kommunalsjef oppvekst 
Harald M. Hatle Kommunalsjef helse og omsorg 

 
Grunnet tekniske vanskeligheter med direktestrømming av et Teams-møte, så ble ikke dette 
møtet strømmet offentlig.  
 
Journalister fra lokalavisa Hitra-Frøya og NRK deltok i møtet. 
 
Innkalling var utsendt via Outlook 27.12.2020. Det fremkom ingen merknader til innkallingen. 
 
I møtet ble det fremlagt sak PS 142/20. Saksdokumenter ble fremlagt i møtet. Kommunestyret 
vedtok enstemmig å behandle saken. 
 
  



Orienteringer: 
 
Pandemisituasjonen – status og iverksatte tiltak 
 
Ordfører informerte om hendelses forløpet siden det positive testresultatet 17. desember. 
Kommunen har tidligere hatt mindre utbrudd av smitten, men ved dette tilfellet skjønte man 
den 18.12 at dette var tilløp til noe større. Det ble dermed igangsatt massetesting og tiltak for 
å begrense smittespredning. Kommunale tilbud ble stengt den helgen, og det ble innført et 
omfattende munnbind-påbud. Det er heldigvis ikke hittil kjent alvorlige tilfeller av sykdommen 
i kommunen, og man har klart å minske smittepress blant kjente risikogrupper. 
 
Kommunedirektøren redegjorde for mye av arbeidet som har vært gjort, og problemstillingene 
som kommunen har stått ovenfor med dette utbruddet. Det har vært et press på personalet, 
særlig innenfor helse og renhold. De også hatt flere som har måttet settes i isolasjon eller 
karantene. Kommunen har også måttet jobbe for å unngå at personell krysser arbeidssoner. 
Det har hittil blitt testet over 1.000 personer i forbindelse med utbruddet.  
 
Ordføreren og kommunedirektøren vil takke alle kommunale medarbeidere som har vært med 
å mobilisere og bidratt, ikke minst førstelinjearbeiderne, det lokale næringslivet, og 
kommunens innbyggere har også skjønt nødvendigheten av å bidra i god dugnadsånd. 
 
Kommunedirektørens orientering i form av PowerPoint, oversendes møtedeltakerne som PDF-
dokument etter møtet. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 141/20 Pandemisituasjonen – status og iverksatte tiltak  

PS 142/20 Fysisk stenging av skoler og barnehager i Hitra 
kommune, i tidsrommet 4.-9. januar 2021, som følge 
av omfattende utbrudd av Covid-19 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 141/20 Pandemisituasjonen – status og iverksatte tiltak 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.12.2020  

Behandling: 
 
Kommunestyret ble orientert av ordfører og kommunedirektør angående Koronasituasjonen i 
Hitra kommune. 
 
Vedtak: 
 
Kommunestyret tok informasjonen til orientering. 
 
  



PS 142/20 Fysisk stenging av skoler og barnehager i Hitra kommune, i tidsrommet 4.-9. 
januar 2021, som følge av omfattende utbrudd av Covid-19 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.12.2020  

Behandling: 
 
Tom Skare (FRP) fremmet forslag om at det legges til et punkt i innstillingen om at 
formannskapet kan vurdere en videre oppfølging av tiltaket. 
 
Kommunedirektør ba om at det legges til i innstillingen at skolefritidsordningen (SFO) også 
stenges i lag med skolene og barnehagene. 
 
Forslagene fra kommunedirektøren og Tom Skare (FRP) ble deretter av ordfører formulert og 
fremmet som følgende omforente forslag: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å holde skolene/SFO og barnehagene i hele kommunen 
stengt i uke 1, fra 4. -8. januar 2021. Formannskapet gis fullmakt til i medhold av 
kommunelovens 11-8, og i samråd med UOP, å forlenge dette med en uke, dersom 
den videre smitteutvikling og ressurssituasjon gjør det påkrevet og formannskapet 
vurderer det som nødvendig.  

2. Stengingen vedtas med bakgrunn i den omfattende smitteutbredelsen av covid-19 i 
hittersamfunnet. Situasjonen er ikke under kontroll og er svært krevende. 
Nedstengingen av skoler og barnehager foretas som virkemiddel for å få 
smittetallene ned, og få nødvendig kontroll over situasjonen. 

3. Den 4. januar er planleggingsdag for alle skoler og barnehager i Hitra. For dagene 5. 
– 8. januar gjennomføres det digital hjemmeundervisning for elevene, og 
barnehagene/SFO stenges ned i samme periode 

4. Barnehager og skoler/SFO skal sørge for tilbud til barn med særlige behov og barn 
av foreldre i samfunnskritiske funksjoner. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1. Hitra kommunestyre vedtar å holde skolene/SFO og barnehagene i hele kommunen 

stengt i uke 1, fra 4. -8. januar 2021. Formannskapet gis fullmakt til i medhold av 
kommunelovens 11-8, og i samråd med UOP, å forlenge dette med en uke, dersom den 
videre smitteutvikling og ressurssituasjon gjør det påkrevet og formannskapet vurderer 
det som nødvendig.  

2. Stengingen vedtas med bakgrunn i den omfattende smitteutbredelsen av covid -19 i 
hittersamfunnet. Situasjonen er ikke under kontroll og er svært krevende. Nedstengingen 
av skoler og barnehager foretas som virkemiddel for å få smittetallene ned, og få 
nødvendig kontroll over situasjonen. 

3. Den 4. januar er planleggingsdag for alle skoler og barnehager i Hitra. For dagene 5. – 8. 
januar gjennomføres det digital hjemmeundervisning for elevene, og barnehagene/SFO 
stenges ned i samme periode 

4. Barnehager og skoler/SFO skal sørge for tilbud til barn med særlige behov og barn av 
foreldre i samfunnskritiske funksjoner. 

 
 



Innstilling: 

1. Hitra kommunestyre vedtar å holde skolene og barnehagene i hele kommunen stengt i 
uke 1, fra 4. -8. januar 2021.  

2. Stengingen vedtas med bakgrunn i den omfattende smitteutbredelsen av covid -19 i 
hittersamfunnet. Situasjonen er ikke under kontroll og er svært krevende. 
Nedstengingen av skoler og barnehager foretas som virkemiddel for å få smittetallene 
ned, og få nødvendig kontroll over situasjonen.  

3. Den 4. januar er planleggingsdag for alle skoler og barnehager i Hitra. For dagene 5. – 8. 
januar gjennomføres det digital hjemmeundervisning for elevene.  

4. Barnehager og skoler/SFO skal sørge for tilbud til barn med særlige behov og barn av 
foreldre i samfunnskritiske funksjoner.  

 


