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Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Teams, Fjernmøte iht. kommuneloven § 11-7 
Dato: 26.01.2021 
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Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører AP 
Torfinn Stub Medlem V 
Monica Mollan Medlem AP 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Jann O. Krangnes MEDL R 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Eldbjørg Broholm Jann O. Krangnes AP 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Harald M. Hatle Kommunalsjef helse og omsorg 
Kjell Roar Sæther Beredskap- og kommunikasjonssjef 
Gunn A. Røstad Kommunalsjef oppvekst 
May Hårstad Lian Økonomisjef 
Audun Norbotten Kommunikasjonsmedarbeider 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 

 
Innkalling var utsendt via e-post 19.01.2021. Det fremkom ingen merknader. 
 
 
 



Spørsmål fra Tom Skare 

1. Hva er status for utbygging av arbeidsplasser for ansatte ved Fillan skole? I fjor sommer 
vedtok vi en utbygging, gikk til anskaffelse av kontorrigg slik at ansatte skulle flytte over 
dit og bygging komme i gang slik at vi kunne være ferdig i løpet av dette året. Jeg 
registrerer at brakkerigg er ankommet, men at ansatte fortsatt ikke er kommet på 
plass. Jeg har heller ikke registrert, med alle mulige forbehold, at anbudsutlysning på 
Doffin er kunngjort pr. 13.1. 2021. Hvorfor er ikke anbud sendt ut ennå, ev. når blir 
dette gjort og når kan vi forvente at utbygging blir ferdigstilt? 
 

2. Utvalg oppvekst og kommunestyret vedtok før jul et forprosjektstudie for ny skole i 
Fillan. Fortsetter dette arbeidet under pandemien og hva kan vi forvente at framdrift og 
tidshorisont på dette? 
 

3. Registrerer kommunalsjefens orientering og bekymring for sosial isolasjon for beboere 
på helseinstitusjoner i kommunen og hjemmeboende eldre. Jeg mener vi fikk midler fra 
departementet for å sette igang et prosjekt med digitale skjermer/kontakt med eldre 
for å lette på trykket med såkalte KOMP-
skjermer. https://www.noisolation.com/no/komp-pro/ 

Hva er status på dette og er dette en ordning som kan være aktuelt å utvide slik at både 
samhandling og kontakt mellom offentlige tjenestetilbydere (hjemmetjeneste - lege - 
frivilligheten) og familie lettere kan holde kontakt med sine seniorer og samtidig 
hensynta smittevernet. Ev. kan dette være løsninger som seniorer kan leie/låne av 
kommunen (hjelpemidler) slik at de kan få glede av enklere sosial kontakt, om enn 
digitalt? 

 
Kommunedirektørens svar 
 
Svar til første spørsmål: 

Brakkeriggen er satt opp og lærere har begynt å ta i bruk disse arbeidsplassene. 
Ferdigstillelsen av brakkeriggen kom noe senere enn opprinnelig planlagt. Vi har fått 
positive tilbakemeldinger fra lærerne som har tatt i bruk de nye arbeidsplassene. 

 
Svar til andre spørsmål: 
 Dette skal behandles i førstkommende møte i utvalget for oppvekst. 
 
Svar til tredje spørsmål 

Vi har fått midler og vi jobber alene, og sammen med Hitra frivillighetssentral, for å få 
disse utplassert. 

 
  

https://www.noisolation.com/no/komp-pro/


Spørsmål fra Sigrid Helene Hanssen 
 

1. Gikk meg en tur forbi Aurn forleden dag og fikk se gravemaskiner i sving, hva skal 
bygges her? Se vedlagte bilder. 

2. Lurer på om kommunedirektør har mottatt forespørsel fra fylkesrådmann angående 
prioritering av ekstramidler (400 midler= til utbedring av fylkesveger? Om det er lagd en 
prioritering for Hitra kommune? I så fall, hva prioriteres? 

3. Har fått spørsmål rundt dette prosjektet «Grønn Hitra» - om det kommer noe mer eller 
ny informasjon om dette i løpet av våren? Eventuelt aktivitet eller informasjon? 
Har forståelse for at dette ikke har prioritet akuratt nå, men om det kan svares ut ved 
en senere anledning. 

 
Kommunedirektørens svar 
 
Svar til første spørsmål: 
 Gravingen i Aurn er i forbindelse med bygging av leilighetskompleks. 
 
Svar til andre spørsmål: 

Det er ikke mottatt forespørsel fra fylkesrådmann om dette, men vi har oversendt til 
Trøndelag fylkeskommune prioriterte strekninger ut fra det som ble vedtatt av 
kommunestyret 10.12.2020. Følgende prioriteringer er innsendt: 

Fv 6440 Hestvika-Nordvika 3.568 lm 
Fv 6458 Grefnesvågen 500 lm 
Fv 6448 Selvågen 1.284 lm 

 
Svar til tredje spørsmål: 

Jeg kan bekrefte at det jobbes med ‘Grønn Hitra’, og at det vil orienteres om dette i 
formannskapet. 
Det var planlagt en samling med interessenter/aktører før jul, men det var allerede da 
restriksjoner på antall deltakere og ble derfor bestemt utsatt. Det er mye vi kan gjøre på 
Teams, men ikke alt som egner seg like godt – slik som dette. 
Med andre ord: jeg kommer tilbake til ‘Grønn Hitra’. 

 
  



Trøndersk matmanifest 
 
Det er tidligere utsendt dokumenter angående matmanifestet til Trøndersk mat og drikke. 
 
Formannskapet hadde ingen innvendinger mot at Hitra tilslutter seg det fremlagte innholdet 
og dermed signering av matmanifestet. 
 

Presentasjon batterifabrikk 
 
Ordfører orienterte om prosjektet Jointbatteryinitative i regi partnerne Panasonic, Equinor og 
Hydro, og som handler om planer for bygging av en stor batterifabrikk i Norge. Norske 
kommuner er invitert til å melde seg på i konkurransen om å få etablert denne i sin kommune. 
Det er flere kommuner som har meldt sin interesse for denne fabrikken, og Hitra kommune 
sammen med de øvrige kommuner som inngår i vår region har også meldt sin interesse. 
Påmeldingsfristen er den 28. d.m. og Hitra kommune vil da sende sin presentasjon og søknad, 
slik formannskapet ga sin tilslutning til i forrige møte. 
 
Kommunedirektør orienterte formannskapet om presentasjonen som er lagd i denne 
anledning. Presentasjonen vektlegger Hitra industripark og kysthavn sin sentrale plassering for 
skipstrafikk, områdene som er tilgjengelig for industri, produksjonen av ren kraft i 
nærområdene, gunstig arbeidsgiveravgift og befolkningen som befinner seg innenfor en times 
reisetid. 
 
Formannskapet støtter at kommunen går videre med dette. 
 

Orienteringer: 
 
Orientering, status og utvikling knyttet til smitteutbrudd Covid-19 
 
Kommunedirektøren orienterte om smitteutbruddet i Hitra kommune som startet 17.12.2020. 
Per nå har det vært 97 bekreftede smittede i samband med dette tidsrommet. Det har vært 
mye smitte før nyttår, men det har nå roet seg ned. Det oppdages fremdeles nye smittede, 
men i perioden 1. til 25. januar har det i snitt vært 0,5 smittede per dag. Vaksinering er 
påbegynt. Det er risikogrupper som får denne først. 
 
Den 16. februar skal formannskapet ha en større gjennomgang av smitteutbruddet. Da for å 
evaluere erfaringer av kommunens håndtering av smitteutbruddet. 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 11/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.01.2021  

PS 12/21 Orientering, status og utvikling knyttet til 
smitteutbrudd Covid-19 

 

PS 13/21 Åpningsbalanse 1.1.2020 for Hitra kommune  

PS 14/21 Utbygging av Hitrahallen - Endring av garantiform  

PS 15/21 Områdenavn for eiendommen gnr 60 bnr 33  

PS 16/21 Fullfinansiering søknad om startlån X 
 
 
  



Saker til behandling 

PS 11/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13.01.2021 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.01.2021  

Behandling: 
 
Protokollen fra formannskapsmøte 13.01.2021 ble enstemmig godkjent. 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra formannskapsmøte 13.01.2021 godkjennes. 
 
  



PS 12/21 Orientering, status og utvikling knyttet til smitteutbrudd Covid-19 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.01.2021  

Behandling: 
 
Kommunedirektøren orienterte formannskapet om status for smittesituasjonen i Hitra 
kommune. 
 
I forbindelse med denne saken ble det vedtatt å opprettholde vedtak gjort av formannskapet i 
sak PS 1/21 inntil videre. 
 
Vedtak: 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
  



PS 13/21 Åpningsbalanse 1.1.2020 for Hitra kommune 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.01.2021  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens 
§ 11-8, vedtar vedlagte åpningsbalanse som Hitra kommune sin balanse pr. 1.1.2020. 

2. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8, og 
melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte. 

 

Innstilling: 

1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 
11-8, vedtar vedlagte åpningsbalanse som Hitra kommune sin balanse pr. 1.1.2020. 

2. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommuneloven § 11-8, og 
melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte. 
 

  



PS 14/21 Utbygging av Hitrahallen - Endring av garantiform 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.01.2021  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) ba formannskapet om en vurdering av egen habilitet i denne saken. Dette 
grunnet at hun er styremedlem i Hitrahallen SA. 
 Hun erklæres inhabil og John Lernes (AP) stiller som vara i denne saken. 
 
Kommunedirektør trekker følgende setning fra innstillingen: 
 «Pkt 2 5 i vedtak 1347 opprettholdes.» 
 
Innstillingen, med kommunedirektørens endring, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens 
§ 11-8 vedtar at Hitra kommune opphever vedtak 134/20, om garanti i form av simpel 
kausjon.  

2. Hitra kommune vedtar garanti i form av selvskyldnerkausjon for lån kr 28.600.000,-:  
a. Hitra kommune garanterer med selvskyldnerkausjon 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. 

b. 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,- 

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

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

e. Garantien gis under forutsetning om godkjenning av Statsforvalteren i 
Trøndelag/Departementet. 

3. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommunelovens § 11-8, og 
melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte. 

 

Innstilling: 

1. Hitra formannskap, på vegne av Hitra kommunestyre med hjemmel i kommunelovens § 
11-8 vedtar at Hitra kommune opphever vedtak 134/20, om garanti i form av simpel 
kausjon. Pkt 2- 5 i vedtak 1347 opprettholdes.  

2. Hitra kommune vedtar garanti i form av selvskyldnerkausjon for lån kr 28.600.000,-:  
a. Hitra kommune garanterer med selvskyldnerkausjon 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. 

b. 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,- 

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



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

e. Garantien gis under forutsetning om godkjenning av Statsforvalteren i 
Trøndelag/Departementet. 

3. Saken er behandlet som hastesak etter bestemmelsene i Kommunelovens § 11-8, og 
melding om vedtaket forelegges kommunestyret i første ordinære møte. 

 
 
 
  



PS 15/21 Områdenavn for eiendommen gnr 60 bnr 33 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 26.01.2021  

Behandling: 
 
Monica Mollan (AP) er igjen habil. Hun tiltrådte møtet, og John Lernes (AP) forlot møtet. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommune tildeler gnr 60 bnr 33 områdenavnet Sør Spersøya. 
 
Vedtaket har hjemmel i matrikkellovens § 21. 
 

Innstilling: 

Hitra kommune tildeler gnr 60 bnr 33 områdenavnet Sør Spersøya. 
 
Vedtaket har hjemmel i matrikkellovens § 21. 
 
  



PS 16/21 Fullfinansiering søknad om startlån 

Møtet ble lukket iht. kommuneloven § 11-5, andre ledd. 
 
Saken behandles i lukket fjernmøte iht. Midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-
loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19) § 1.


