
 

 

Hitra kommune 
 

 

 

Møteprotokoll 
 
 

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

 
 

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

Medlem SP 

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

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

  



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

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

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

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



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

 
 
 
Kommunedirektørens orientering 
Korona-situasjonen 
 Generell informasjon 

v/kommunedirektør Ingjerd Astad 
 Smittevern og håndtering  

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

v/Kommunalsjef RO 4 Dag Robert Bjørshol 
 Beredskap 

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

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

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

v/Kommunalsjef RO2 Gunn A. Røstad 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.03.2020  

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

PS 29/20 Fillan friluftsbarnehage  

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

 

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

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

 

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

 

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

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

 

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

 

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

 

  



 Saker i møtet  

FO 1/20 Interpellasjon om Moria  

 Referatsaker  

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

RS 11/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for 
Snillfjord kommune 

 

 
  



Saker til behandling 

PS 19/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 12.03.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 01.04.2020  

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

Innstilling: 

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



Med hjemmel i plan- og bygningslovens §4-1 og §12-9 stadfestes herved «Planprogram – 
reguleringsplan Friheten, gnr 16, bnr 92 m fl», datert 03.03.2020, 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

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

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

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

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

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

skuddpremieordningen. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 22.04.2020  

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

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

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

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

Mink: 250,- 
Kråke: 75,- 



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

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

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

skuddpremieordningen. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

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



Innstilling: 

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

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

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

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

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

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

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

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020  

Behandling: 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet forslag om følgende endring i pkt. 1: 
………. Det forutsettes oppsetting av skifer mur, …….. 
 
Jann O. Krangnes (R) fremmet følgende utsettelsesforslag: 

Saken utsettes. 



 
Ved votering fikk utsettelsesforslaget fremmet av Jann O. Krangnes (R) en stemme og falt. 
 
Jann O. Krangnes (R) fremmet deretter følgende alternativt forslag til pkt. 1.: 

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

 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til endring i pkt. 4: 

………..finansieres ved hjelp av ubundet investeringsfond, status på fondet pr. 
01.01.2020 er kr. 24.710.000,- 

 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til endring i pkt. 6: 
………. Det innsendes krav om redusert fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t ……….., samt 
etablering av blinkende varsellys ved ……… 
 
Det ble votert slik: 
Pkt. 1 fremmet i møtet av Jann O. Krangnes (R) fikk 1 stemme, Jann O. Krangnes (R), og falt.  
Pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling med forslag til endring fremmet i møtet, fikk 6 
stemmer og tilrådd 
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling, enstemmig tilrådd. 
Pkt. 3 i kommunedirektørens innstilling, enstemmig tilrådd. 
Pkt. 4 i kommunedirektørens innstilling med forslag til endring fremmet i møtet, enstemmig 
tilrådd. 
Pkt. 5 i kommunedirektørens innstilling, enstemmig tilrådd. 
Pkt. 6 i kommunedirektørens innstilling med forslag til endring i pkt. 1, enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar å opparbeide gang- og sykkelveg langs Fv-714 i tråd med vedlagt 
skisse datert 12/3-2020. Det forutsettes oppsetting av mur, oppsetting av nye lyspunkt 
samt montering av rekkverk. 
 

2. Økonomisk ramme for prosjektet settes til kr. 1.450.000,- inkludert mva.  
 

3. Tiltaket finansieres ved hjelp av ubundet investeringsfond. 
 

4. Tiltaket gjennomføres så langt det er relevant etter kommunens vedtatte retningslinjer 
for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Administrasjonen v/ byggherren 
foretar fortløpende anleggstekniske vurderinger og nødvendige endringer av anleggets 
utførelse.  
 

5. Økte driftskostnader på kr. 10.000,- tas inn i kommunens driftsutgifter.  
 

6. Det innsendes krav om redusert fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t mellom de to 
rundkjøringene på Fillan, samt etablering av blinkende varsellys ved overgangen ved 
utkjørsel kommunehuset.  

 

Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar å opparbeide gang- og sykkelveg langs Fv-714 i tråd med vedlagt 
skisse datert 12/3-2020. Det forutsettes oppsetting av skifer mur, oppsetting av nye 
lyspunkt samt montering av rekkverk. 
 

2. Økonomisk ramme for prosjektet settes til kr. 1.450.000,- inkludert mva.  



 
3. Tiltaket finansieres ved hjelp av ubundet driftsfond, status på fondet pr. 01.01.2020 er 

kr. 24.710.000,-    
 

4. Tiltaket gjennomføres så langt det er relevant etter kommunens vedtatte retningslinjer 
for gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter. Administrasjonen v/ byggherren 
foretar fortløpende anleggstekniske vurderinger og nødvendige endringer av anleggets 
utførelse.  
 

5. Økte driftskostnader på kr. 10.000,- tas inn i kommunens driftsutgifter.  
 

6. Det innsendes anmodning om redusert fartsgrense fra 40 km/t til 30 km/t mellom de to 
rundkjøringene på Fillan, samt etablering av trafikklys ved overgangen ved utkjørsel 
kommunehuset.  

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

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

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

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



Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 22.04.2020  

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

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

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

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

Innstilling: 

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

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

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

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

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

 



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

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

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

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

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

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

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

 
 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 22.04.2020  

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



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

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

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

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

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

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

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

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

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

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



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

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

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

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

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

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
A Hitra kommunestyre godkjenner meklingsresultat fremkommet i meklingsmøte den 

27.02.2020. 
 
B Hitra kommunestyre egengodkjenner den delen av kommuneplanens arealdel som nå 

har vært til mekling med endringer som fremkommer i punkt C og D. 
 
C Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i plankartet etter mekling den 

27.02.2020. 
 

Næringsareal (B17) på gnr 91 bnr 1 legges inn med formål «næring (fremtidig)» i 
kommuneplanens arealdel, jf meklingsresultat av 27.02.2020. 

 
D  Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i planbestemmelsene etter mekling den 

27.02.2020. 
 

Rekkefølgebestemmelse tas inn i planbestemmelsenes §2.5.1 med ordlyd «Før 
detaljregulering av Næringsområde B17 (ved Fv714) settes det krav om at det skal 
etableres opphøyd gangfelt over Postveien, jf. meklingsresultat av 27.02.2020.» 

 
Vedtaket fattes i medhold av plan og bygningslovens §§ 11-14 og 11-15. 
 
Enstemmig. 



 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 31.03.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 
A Hitra kommunestyre godkjenner meklingsresultat fremkommet i meklingsmøte den 

27.02.2020. 
 
B Hitra kommunestyre egengodkjenner den delen av kommuneplanens arealdel som nå 

har vært til mekling med endringer som fremkommer i punkt C og D. 
 
C Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i plankartet etter mekling den 

27.02.2020. 
 

Næringsareal (B17) på gnr 91 bnr 1 legges inn med formål «næring (fremtidig)» i 
kommuneplanens arealdel, jf meklingsresultat av 27.02.2020. 

 
D  Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i planbestemmelsene etter mekling den 

27.02.2020. 
 

Rekkefølgebestemmelse tas inn i planbestemmelsenes §2.5.1 med ordlyd «Før 
detaljregulering av Næringsområde B17 (ved Fv714) settes det krav om at det skal 
etableres opphøyd gangfelt over Postveien, jf. meklingsresultat av 27.02.2020.» 

 
Vedtaket fattes i medhold av plan og bygningslovens §§ 11-14 og 11-15. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

A Hitra kommunestyre godkjenner meklingsresultat fremkommet i meklingsmøte den 
27.02.2020. 

 
B Hitra kommunestyre egengodkjenner den delen av kommuneplanens arealdel som nå 

har vært til mekling med endringer som fremkommer i punkt C og D. 
 
C Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i plankartet etter mekling den 

27.02.2020. 
 

Næringsareal (B17) på gnr 91 bnr 1 legges inn med formål «næring (fremtidig)» i 
kommuneplanens arealdel, jf meklingsresultat av 27.02.2020. 

 
D  Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i planbestemmelsene etter mekling den 

27.02.2020. 
 

Rekkefølgebestemmelse tas inn i planbestemmelsenes §2.5.1 med ordlyd «Før 
detaljregulering av Næringsområde B17 (ved Fv714) settes det krav om at det skal 
etableres opphøyd gangfelt over Postveien, jf. meklingsresultat av 27.02.2020.» 

 
Vedtaket fattes i medhold av plan og bygningslovens §§ 11-14 og 11-15. 



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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

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

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

 
Nytt avsnitt, som tillegg til formannskapets tilrådning: 

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

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

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

 
Lars P. Hammerstad (SV) tiltrådte møtet igjen, og kommunestyret er dermed fulltallig. 
 
Det ble votert slik: 
Formannskapets tilrådning – fikk ingen stemmer og falt. 
Jann O krangnes (R) sitt forslag fremmet på vegne av AP, R, V og SV – fikk 20 stemmer for, og 
ble dermed vedtatt. 
Sigrid Hanssen (H) sitt forslag fremmet i møtet på vegne av H, FRP og PP –fikk 5 stemmer for, 
avgitt av Otto J. Lien (PP), Dag Willmann (H), Sigrid Hanssen (H), Synnøve Hanssen (PP) og Per J 
Ervik (PP), og falt. 
 
Vedtak: 
Hitra kommune vedtar en reduksjon i vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr 
på vann, med 25 % i 2020. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som følge av 
situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres ved at abonnementsgebyret på vann settes til kr 0,- for termin 2 
inneværende år. 
 
Tiltaket dekkes ved bruk av midler fra selvkostfond for vann. 
 
Resterende bruk av selvkostfondet vurderes nærmere i forbindelse med behandling av ny 
hovedvannplan og økonomiplan kommende høst. 
 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 21.04.2020  

Behandling: 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling tilrådd mot 2 stemmer avgitt av Sigrid 
Hanssen (H) og Per Ervik (PP). 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar en reduksjon i vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr 
på vann, med 50 % i 2020. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som følge av 
situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres ved at abonnementsgebyret på vann settes til kr 0,- for termin 2 og for 
termin 3 i inneværende år. 
 
Tiltaket dekkes ved bruk av midler fra selvkostfond for vann. 
 
 
Innstilling: 
Hitra kommune vedtar en reduksjon i vannavgiften gjennom kommunalt abonnementsgebyr 
på vann, med 50 % i 2020. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som følge av 
situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
 
Tiltaket gjennomføres ved at abonnementsgebyret på vann settes til kr 0,- for termin 2 og for 
termin 3 i inneværende år.  
 
Tiltaket dekkes ved bruk av midler fra selvkostfond for vann. 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

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

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

Innstilling: 

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

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



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

 

PS 29/20 Fillan friluftsbarnehage 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

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

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

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

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

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

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

2020/2021. 
 

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

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

friluftsbarnehage. 
 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

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

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

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

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



Nytt pkt. 4 fremmet i møtet – enstemmig tilrådd 
 
Tilrådning: 
1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en 

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

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

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

2020/2021. 
 

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

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

friluftsbarnehage. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 27.04.2020  

Behandling: 
Tom Skare (FRP) fremmet følgende forslag til tilleggspkt.: 
2. Friluftsbarnehagen skal være ferdigstilt medio august 2020 - oppstart barnehageåret 

2020/2021. 
 
3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av 

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

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til nye punkt. 2 og 3 fremmet i 
møtet, enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en 

friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage. 
a. De økonomiske rammene settes til kr 1.500.000 inkl. mva. 
b. Finansieres med kr 1.200.000 i lånemidler og kr 300.000 i momskompensasjon. 
c. Alternativ 1 gir en besparelse rente- og avdragsutgifter i forhold til gjeldende 

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

2020/2021. 
 
3. Hitra kommune starter jobben med framtidige løsninger for en utvidelse av 

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

 
Enstemmig. 



 

Innstilling: 

1. Hitra Kommune vedtar å bygge om/tilpasse Litjlokveien 18 til formål som en 
friluftsbarnehage i Fillan, da som et supplement til dagens barnehage. 

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

handlings- og økonomiplan med kr 69.000 pr. år. 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  
Behandling: 
Ved votering ble formannskapets tilrådning vedtatt mot en stemme,  
avgitt av Jann O. Krangnes (R) 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune 
om interkommunalt NAV samarbeid for de to kommunene, i tråd med vedlagte 
«vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», gjeldene fra og med 
01.01.2020.  
 

2. Det forutsettes at det ved begge kontorsteder er noenlunde likt publikumstilbud, jf. 
avtalens pkt. 6. 

 
3. Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 

 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd 

med vertskommuneavtalen. 
 

5. Det legges fram statusrapport for NAV – tjenestene minimum to ganger i året til Hitra 
kommunestyre. 

 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet forslag til følgende nytt pkt. 2: 

Det forutsettes at det ved begge kontorsteder er noenlunde likt publikumstilbud, jf. 
avtalens pkt. 6. 

 
Det ble votert slik  
Utvalg for helse og omsorg sin tilråding i møtet den 10.02.2020 - fikk 1 stemme for, avgitt av 
Jann O. Krangnes (R), og 6 stemmer mot, avgitt av Ole L. Haugen (AP), Ida Broholm (AP), 
Monica Mollan (AP), Torfinn Stub (V), Sigrid Hanssen (H) og Per J. Ervik (PP), og falt. 
 
Kommunaldirektørens innstilling – ble vedtatt mot en stemme, avgitt av Jann O. Krangnes (R) 
 
Nytt pkt. 2 fremmet i møtet – ble enstemmig tilrådd. 
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling blir dermed pkt. 3 osv. 
 
Tilrådning: 



1. Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune 
om interkommunalt NAV samarbeid for de to kommunene, i tråd med vedlagte 
«vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», gjeldene fra og med 
01.01.2020.  
 

2. Det forutsettes at det ved begge kontorsteder er noenlunde likt publikumstilbud, jf. 
avtalens pkt. 6. 

 
3. Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 

 
4. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd 

med vertskommuneavtalen. 
 

5. Det legges fram statusrapport for NAV – tjenestene minimum to ganger i året til Hitra 
kommunestyre. 

 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med Frøya kommune 
om interkommunalt NAV samarbeid for de to kommunene, i tråd med vedlagte 
«vertskommuneavtale om kommunale tjenester i NAV», gjeldene fra og med 
01.01.2020.  

 
2. Frøya kommune blir vertskommune i tjenestesamarbeidet. 

 
3. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå en egen avtale om utgiftsdekning i tråd 

med vertskommuneavtalen. 
 

4. Det legges fram statusrapport for NAV – tjenestene minimum to ganger i året til Hitra 
kommunestyre. 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Iht. sak 71/19 velges følgende nytt medlem til Hitra ungdomsråd: 
Geir Inge Halsen, 16 år 

2. Arbeidet med rekruttering av nytt medlem nr 2 av Hitra ungdomsråd avventes til 
høsten 2020. Dette med bakgrunn i situasjonen som har oppstått med Covid-19 viruset 
og at arbeidet da vil sammenfalle med valg av de øvrige medlemmene til rådet. 

 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 28.04.2020  

Behandling: 
Forslag til nytt medlem i HUR: Geir Inge Halsen fra Vingvågen. Har er 16 år og går Naturbruk 
ved Guri Kunna VGS.  
 
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig tilrådd. 



 
Tilrådning: 
Forslag til nytt medlem i HUR: Geir Inge Halsen fra Vingvågen. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Iht. sak 71/19 velges følgende nytt medlem til Hitra ungdomsråd: 
Geir Inge Halsen, 16 år 

2. Arbeidet med rekruttering av nytt medlem nr 2 av Hitra ungdomsråd avventes til 
høsten 2020. Dette med bakgrunn i situasjonen som har oppstått med Covid-19 viruset 
og at arbeidet da vil sammenfalle med valg av de øvrige medlemmene til rådet. 

 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Per J. Ervik (PP) tok opp pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling. 
 
Det ble votert slik: 
Formannskapets tilrådning (pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling) ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling – fikk 11 stemmer for, avgitt av Otto J. Lien (PP), Arnt 
Magne Flesvik (SP), Tor Johan Sagøy (U), Tom Skare (FRP), Johannes Håvik (SP), Dag Willmann 
(H), Torfinn Stub (V), Lars P. Hammerstad (SP), Per J. Ervik (PP), Jan Egil Handberg (PP) og Bjørg 
Reitan Bjørgvik (FRP), og falt. 
 
Vedtak: 
1 Hitra kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 som 

faktureres på etterskudd våren 2020. 
Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 settes til kr 0,-. 
Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 
koronapandemien. 

 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
Det ble votert slik: 
Pkt. 1 i kommunedirektørens innstilling – ble enstemmig vedtatt 
Pkt. 2 i kommunedirektørens innstilling – falt ved at det fikk 2 stemmer, mens 5 stemte mot, 
avgitt av Ole L. Haugen (AP), Ida Broholm (AP), Monica Mollan (AP), Jann O. Krangnes (R) og 
Sigrid Hanssen (H). 
 
 
Tilrådning: 
1 Hitra kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 som 

faktureres på etterskudd våren 2020. 
Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 settes til kr 0,-. 
Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 
koronapandemien. 

 



 

Innstilling: 

1 Hitra kommune vedtar å ikke kreve inn bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 som 
faktureres på etterskudd våren 2020. 
Tiltaket gjennomføres ved at bevillingsgebyr og skjenkegebyr for 2019 settes til kr 0,-. 
Tiltaket dekkes av ekstraordinære inntekter kommunen mottar fra staten på grunn av 
koronapandemien. 

 
2 Hitra kommune åpner for at butikker som driver utkjøring av dagligvarer til kunder, kan 

søke om, også å kunne ta med alkoholholdig drikk. 
 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra kommune vedtar å øke rammen for tiltaket Sommerjobb for ungdom med kr 387.000,-, 
slik at den totale rammen i år 2020 blir på 1 million kroner. Dette som et av kommunens 
økonomiske tiltak som følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres i et samarbeid mellom Hitra kommune og Hitra frivilligsentral. 
 
Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn 
gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag til endring i siste avsnitt: 

Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn 
gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling med forslag til endring fremmet i møtet, 
enstemmig tilrådd. 
 
Tilrådning: 
Hitra kommune vedtar å øke rammen for tiltaket Sommerjobb for ungdom med kr 387.000,-, 
slik at den totale rammen i år 2020 blir på 1 million kroner. Dette som et av kommunens 
økonomiske tiltak som følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres i et samarbeid mellom Hitra kommune og Hitra frivilligsentral. 
 
Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes inn 
gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 



Innstilling: 

Hitra kommune vedtar å øke rammen for tiltaket Sommerjobb for ungdom med kr 387.000,-, 
slik at den totale rammen i år 2020 blir på 1 million kroner. Dette som et av kommunens 
økonomiske tiltak som følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til. 
 
Tiltaket gjennomføres i et samarbeid mellom Hitra kommune og Hitra frivilligsentral. 
 
Tiltaket dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Ordfører Ole L. Haugen (AP) fremmet forlag til følgende presisering i pkt. 2: 

…………… å erverve fotballbanen i Barmfjorden, fri for heftelser, med tilhørende 
bygningsmasse 

 
John Lernes (AP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 4: 

Det presiseres at kjøpet av fotballbanen til Hitra Fotbalkubb er en mindre eiendom som 
ikke er underlagt konsesjonsplikt. En kjøpesum vil være en avtale mellom kjøper og 
selger uten å være underlagt priskontroll ved salg av dyrket mark slik det ville vært for 
et konsesjonsbruk. En pris pr dekar i dette tilfelle kan ikke være gjenstand for presedens 
for fremtidig vurdering av høyeste akseptable salgspris ved omsetning av 
konsesjonspliktige landbrukseiendommer på Hitra. 

 
Det ble votert slik: 
Formannskapets tilrådning, med presisering fremmet i møtet, ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag til nytt pkt. 4 fremmet i møtet av John Lernes (AP) – ble vedtatt mot en stemme, avgitt 
av Lars P. Hammerstad (SP) 
 
Vedtak: 

1. Det vedtas oppstart av prosjektet Grønn Hitra. 
 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å erverve fotballbanen i Barmfjorden, fri for heftelser, 
med tilhørende bygningsmasse. Økonomisk ramme for kjøpet settes til kr 500 000. 
Investeringen finansieres ved låneopptak.  
 

3. Fotballbanen i Barmfjorden øremerkes til prosjektet Grønn Hitra og aktivitet for lag 
foreninger som kan knyttes til prosjektet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
avtaler med aktuelle aktører. 

 
4. Det presiseres at kjøpet av fotballbanen til Hitra Fotbalkubb er en mindre eiendom som 

ikke er underlagt konsesjonsplikt. En kjøpesum vil være en avtale mellom kjøper og 
selger uten å være underlagt priskontroll ved salg av dyrket mark slik det ville vært for 
et konsesjonsbruk. En pris pr dekar i dette tilfelle kan ikke være gjenstand for 
presedens for fremtidig vurdering av høyeste akseptable salgspris ved omsetning av 
konsesjonspliktige landbrukseiendommer på Hitra. 

 
 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Det vedtas oppstart av prosjektet Grønn Hitra. 
 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å erverve fotballbanen i Barmfjorden med tilhørende 
bygningsmasse. Økonomisk ramme for kjøpet settes til kr 500 000. Investeringen 
finansieres ved låneopptak.  
 

3. Fotballbanen i Barmfjorden øremerkes til prosjektet Grønn Hitra og aktivitet for lag 
foreninger som kan knyttes til prosjektet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
avtaler med aktuelle aktører. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Det vedtas oppstart av prosjektet Grønn Hitra. 
 

2. Administrasjonen gis fullmakt til å erverve fotballbanen i Barmfjorden med tilhørende 
bygningsmasse. Økonomisk ramme for kjøpet settes til kr 500 000. Investeringen 
finansieres ved låneopptak.  
 

3. Fotballbanen i Barmfjorden øremerkes til prosjektet Grønn Hitra og aktivitet for lag 
foreninger som kan knyttes til prosjektet. Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå 
avtaler med aktuelle aktører. 

 
 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune vedtar å øke rammen for tilskudd til taket Aktiviteter idrett og kultur 
sommeren 2020, med kr 600.000,-. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som 
følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
Midlene fordeles slik:  

 kr 300.000,- til Idrettsrådet 
 kr 200.000,- til Kulturrådet  
 kr 100.000,- til Frivilligsentralen 

2. Planlegging og gjennomføring skjer i et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra 
frivilligsentral, Idrettsrådet og Kulturrådet, med følgende arbeidsfordeling:  

 Lag og foreninger står for planlegging av aktivitetene og de arenaer som det skal 
gjennomføres på 

 Idrettsrådet, Kulturrådet og Frivilligsentralen står for å utarbeide enkle 
tildelingskriterier og gjennomføringen av en enkel, effektiv søknadsprosess 

 Rådene står for tildeling av midler til medlemmer, lag og organisasjoner som 
naturlig hører til der 



 Frivilligsentralen står for tildeling av midler til lag og foreninger som ikke naturlig 
hører til under Kulturrådet og Idrettsrådet.  

 Frivilligsentralen står for koordinering av ungdommer til å gjennomføre 
aktivitetene  

 Kommunedirektøren har ansvar for det praktiske med arbeidsavtaler, 
forsikringsordninger, utlønninger ol. når ungdommer gjennom ordningen 
Sommerjobb for ungdom involveres i aktivitetene.  

 
3. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar å øke rammen for tilskudd til taket Aktiviteter idrett og kultur 
sommeren 2020, med kr 600.000,-. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som 
følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
Midlene fordeles slik:  

 kr 300.000,- til Idrettsrådet 
 kr 200.000,- til Kulturrådet  
 kr 100.000,- til Frivilligsentralen 

2. Planlegging og gjennomføring skjer i et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra 
frivilligsentral, Idrettsrådet og Kulturrådet, med følgende arbeidsfordeling:  

 Lag og foreninger står for planlegging av aktivitetene og de arenaer som det skal 
gjennomføres på 

 Idrettsrådet, Kulturrådet og Frivilligsentralen står for å utarbeide enkle 
tildelingskriterier og gjennomføringen av en enkel, effektiv søknadsprosess 

 Rådene står for tildeling av midler til medlemmer, lag og organisasjoner som 
naturlig hører til der 

 Frivilligsentralen står for tildeling av midler til lag og foreninger som ikke naturlig 
hører til under Kulturrådet og Idrettsrådet.  

 Frivilligsentralen står for koordinering av ungdommer til å gjennomføre 
aktivitetene  

 Kommunedirektøren har ansvar for det praktiske med arbeidsavtaler, 
forsikringsordninger, utlønninger ol. når ungdommer gjennom ordningen 
Sommerjobb for ungdom involveres i aktivitetene.  

 
3. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig 
 
Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar å øke rammen for tilskudd til taket Aktiviteter idrett og kultur 
sommeren 2020, med kr 600.000,-. Dette som et av kommunens økonomiske tiltak som 
følge av situasjonen som Covid-19 viruset har ført til.  
Midlene fordeles slik:  

 kr 300.000,- til Idrettsrådet 
 kr 200.000,- til Kulturrådet  



 kr 100.000,- til Frivilligsentralen 
2. Planlegging og gjennomføring skjer i et samarbeid mellom Hitra kommune, Hitra 

frivilligsentral, Idrettsrådet og Kulturrådet, med følgende arbeidsfordeling:  
 Lag og foreninger står for planlegging av aktivitetene og de arenaer som det skal 

gjennomføres på 
 Idrettsrådet, Kulturrådet og Frivilligsentralen står for å utarbeide enkle 

tildelingskriterier og gjennomføringen av en enkel, effektiv søknadsprosess 
 Rådene står for tildeling av midler til medlemmer, lag og organisasjoner som 

naturlig hører til der 
 Frivilligsentralen står for tildeling av midler til lag og foreninger som ikke naturlig 

hører til under Kulturrådet og Idrettsrådet.  
 Frivilligsentralen står for koordinering av ungdommer til å gjennomføre 

aktivitetene  
 Kommunedirektøren har ansvar for det praktiske med arbeidsavtaler, 

forsikringsordninger, utlønninger ol. når ungdommer gjennom ordningen 
Sommerjobb for ungdom involveres i aktivitetene.  

 
3. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune vedtar igangsettelse av tiltak der vi styrker arbeidet med kvalitet og 
trygghet i Hitra. Dette som følge av Covid-19 viruset. 

2. Tiltaket skal sikre at kunnskap og opplæring i smittevernarbeid styrkes, både for 
næringsaktører, egen organisasjon, arrangører og innbyggere. Det å aktivt arbeide for å 
sikre omdømmet til Hitra gjennom kvalitet og sikre trygghet for at det er godt å være i 
Hitra, vil være avgjørende for oss som samfunn både på kort og lang sikt. 

3. Kommunedirektøren leder og koordinerer tiltaket. 
4. Hitra kommunestyre bevilger en ramme kr 400.000,- til tiltaket. 
5. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 
 
Enstemmig. 
 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 28.04.2020  

Behandling: 
 
Tilrådning: 

1. Hitra kommune vedtar igangsettelse av tiltak der vi styrker arbeidet med kvalitet og 
trygghet i Hitra. Dette som følge av Covid-19 viruset. 

2. Tiltaket skal sikre at kunnskap og opplæring i smittevernarbeid styrkes, både for 
næringsaktører, egen organisasjon, arrangører og innbyggere. Det å aktivt arbeide for å 
sikre omdømmet til Hitra gjennom kvalitet og sikre trygghet for at det er godt å være i 
Hitra, vil være avgjørende for oss som samfunn både på kort og lang sikt. 

3. Kommunedirektøren leder og koordinerer tiltaket. 
4. Hitra kommunestyre bevilger en ramme kr 400.000,- til tiltaket. 



5. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 
inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune vedtar igangsettelse av tiltak der vi styrker arbeidet med kvalitet og 
trygghet i Hitra. Dette som følge av Covid-19 viruset. 

2. Tiltaket skal sikre at kunnskap og opplæring i smittevernarbeid styrkes, både for 
næringsaktører, egen organisasjon, arrangører og innbyggere. Det å aktivt arbeide for å 
sikre omdømmet til Hitra gjennom kvalitet og sikre trygghet for at det er godt å være i 
Hitra, vil være avgjørende for oss som samfunn både på kort og lang sikt. 

3. Kommunedirektøren leder og koordinerer tiltaket. 
4. Hitra kommunestyre bevilger en ramme kr 400.000,- til tiltaket. 
5. Tiltaket belastes ekstraordinære utgifter med bakgrunn i Covid-19 viruset, og dekkes 

inn gjennom ekstraordinære inntekter fra staten. 

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

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets 
areal og ressurser. Her har kysten av Trøndelag og Nordmøre allerede en solid posisjon, med 
mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at man blir mer 
attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Store deler av 
Trøndelagskysten mangler et gjennomgående hurtigbåttilbud. En vesentlig forbedring av 
sjøverts samferdselstilbud på kysten må dermed gis langt større prioritet. Dette vil også 
kunne bli et nytt og godt egnet tilbud for unike opplevelser for folk som søker gode og 
autentiske opplevelser. 
 
Hitra og Frøya har de senere år vært blant Trøndelags største vekstkommuner, både i forhold 
til folketall og sysselsettingsvekst. For Hitra og Frøya er det i dag slik at den geografiske 
utstrekning for de to kommunene også definerer bo- og arbeidsmarkedet. I alle fall når man 
definerer dette som et område det er mulig å nå innen dagpendling. Ørland kommune har 
gjennom etableringen av kampflybasen styrket Trøndelagskystens attraktivitet som bo- og 
arbeidsmarked, men dette er i dag ikke tilgjengelig for øyregion for ordinær dagpendling. I 
tillegg har Ørlandet en kommersiell flyrute til/fra Oslo, som må bli mulig å bruke for folk og 
næringsliv i øyeregion. Det ligger altså et uforløst potensiale i å knytte øyregionen og Fosen 
tettere sammen.  
 
Dagens kollektivtilbud er på ingen måte tilfredsstillende. Hverken internt på Hitra og Frøya, 
eller til og fra øyregionen. Hurtigbåttilbudet betyr at enten kommer du for seint, eller du må 
dra for tidlig. I tillegg er det billettpriser som, på hurtigbåten, har et nivå som overhode ikke 
ville blitt akseptert i «det øvrige kollektive Trøndelag». 
 
En pendlerrute tur/retur Sistranda på Frøya, via Sandstad på Hitra, som korresponderer med 
pendlerruter via både fly og hurtigbåtavgang fra Brekstad i Ørland kommune vil muliggjøre: 

 Tjenestereiser og pendling til og fra Brekstad og Trondheim 
 Korrespondanse med AirLeap fra Ørland  



 Utvidet bo- og arbeidsmarked, både for øyregion og Fosen 
 Deltakelse i heldagsmøter i Trondheim, innenfor mer ordinære tidsrammer 
 Studier i Trondheim, eller motsatt i øyregion 
 Tidlig fly fra Værnes 

 
Avledet fra ovenstående vil vi på en oppsummerende måte besvare spørsmålene slik: 
 

1. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 
Det er på ingen måte tilfredsstillende for å kunne redusere sårbarheten og øke 
attraktiviteten som bo- og arbeidsmarked. Så lenge det ikke er mulighet for pendling 
inn og ut av regionen med kollektivtransport, vil man ikke kunne bidra til en bærekraftig 
omstilling eller ta ut potensialet til økt verdiskaping fra de marine og maritime 
næringer.  
På kort sikt og lang sikt må tilbudet med tidlig avgang og sein ankomst – til/fra Ørland 
og Trondheim - med hurtigbåt realiseres. Samtidig må Kystekspressen som by til by 
tilbud opprettholdes, men gjøres mer tilgjengelig og attraktiv for de som er reisende på 
strekningen Ørland-Kristiansund. 

 
2. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen kommune og hvordan kan det 

påvirke behovet for båttransport 5-15 år framover? 
Vi har gjennom de siste 10-12 årene hatt en vedvarende befolknings- og 
sysselsettingsvekst. Dette er en utvikling som forventes å fortsette, og den kan 
understøttes betydelig gjennom en forbedring av samferdselstilbudet fra øyregionen og 
Fosen til/fra Trondheim og langs kystaksen fra Leka i nord til Kristiansund i sør. Med de 
muligheter og behov som ligger foran oss, både for nasjonen og regionen, så må det 
derfor innebære en offensiv satsing på å forbedre både person- og godstransporten på 
sjøveien. 

 
3. Er det særlige grupper som må prioriteres? 

Det er først og fremst persontransport som muliggjør dagpendling i et større geografisk 
område som blir viktig. Både for arbeidstakere, næringsliv og skoleelever/studenter. I 
tillegg er det viktig å tilrettelegge tilbudet med hurtigbåt slik at det blir mer attraktivt og 
tilgjengelig for reiseliv og opplevelser på kysten. Sistnevnte bør med andre ord kunne 
foredles gjennom å oppfylle det gamle slagordet for Kystekspressen: «Der opplevelsen 
starter». 

 
Enstemmig. 
 

Formannskapets innstilling: 

Norges framtid er verdiskaping som knytter seg til bærekraftig bruk og utnyttelse av havets 
areal og ressurser. Her har kysten av Trøndelag og Nordmøre allerede en solid posisjon, med 
mange muligheter til å være verdensledende. Dette fordrer imidlertid at man blir mer 
attraktiv og mindre sårbar som bo- og arbeidsmarkedsregion. Store deler av 
Trøndelagskysten mangler et gjennomgående hurtigbåttilbud. En vesentlig forbedring av 
sjøverts samferdselstilbud på kysten må dermed gis langt større prioritet. Dette vil også 
kunne bli et nytt og godt egnet tilbud for unike opplevelser for folk som søker gode og 
autentiske opplevelser. 
 
Hitra og Frøya har de senere år vært blant Trøndelags største vekstkommuner, både i forhold 
til folketall og sysselsettingsvekst. For Hitra og Frøya er det i dag slik at den geografiske 
utstrekning for de to kommunene også definerer bo- og arbeidsmarkedet. I alle fall når man 
definerer dette som et område det er mulig å nå innen dagpendling. Ørland kommune har 



gjennom etableringen av kampflybasen styrket Trøndelagskystens attraktivitet som bo- og 
arbeidsmarked, men dette er i dag ikke tilgjengelig for øyregion for ordinær dagpendling. I 
tillegg har Ørlandet en kommersiell flyrute til/fra Oslo, som må bli mulig å bruke for folk og 
næringsliv i øyeregion. Det ligger altså et uforløst potensiale i å knytte øyregionen og Fosen 
tettere sammen.  
 
Dagens kollektivtilbud er på ingen måte tilfredsstillende. Hverken internt på Hitra og Frøya, 
eller til og fra øyregionen. Hurtigbåttilbudet betyr at enten kommer du for seint, eller du må 
dra for tidlig. I tillegg er det billettpriser som, på hurtigbåten, har et nivå som overhode ikke 
ville blitt akseptert i «det øvrige kollektive Trøndelag». 
 
En pendlerrute tur/retur Sistranda på Frøya, via Sandstad på Hitra, som korresponderer med 
pendlerruter via både fly og hurtigbåtavgang fra Brekstad i Ørland kommune vil muliggjøre: 

 Tjenestereiser og pendling til og fra Brekstad og Trondheim 
 Korrespondanse med AirLeap fra Ørland  
 Utvidet bo- og arbeidsmarked, både for øyregion og Fosen 
 Deltakelse i heldagsmøter i Trondheim, innenfor mer ordinære tidsrammer 
 Studier i Trondheim, eller motsatt i øyregion 
 Tidlig fly fra Værnes 

 
Avledet fra ovenstående vil vi på en oppsummerende måte besvare spørsmålene slik: 
 

4. Hvordan vurderes dagens kollektivtilbud for kommunen? 
Det er på ingen måte tilfredsstillende for å kunne redusere sårbarheten og øke 
attraktiviteten som bo- og arbeidsmarked. Så lenge det ikke er mulighet for pendling 
inn og ut av regionen med kollektivtransport, vil man ikke kunne bidra til en bærekraftig 
omstilling eller ta ut potensialet til økt verdiskaping fra de marine og maritime 
næringer.  
På kort sikt og lang sikt må tilbudet med tidlig avgang og sein ankomst – til/fra Ørland 
og Trondheim - med hurtigbåt realiseres. Samtidig må Kystekspressen som by til by 
tilbud opprettholdes, men gjøres mer tilgjengelig og attraktiv for de som er reisende på 
strekningen Ørland-Kristiansund. 

 
5. Hvordan ser kommunen for seg utviklingen i egen kommune og hvordan kan det 

påvirke behovet for båttransport 5-15 år framover? 
Vi har gjennom de siste 10-12 årene hatt en vedvarende befolknings- og 
sysselsettingsvekst. Dette er en utvikling som forventes å fortsette, og den kan 
understøttes betydelig gjennom en forbedring av samferdselstilbudet fra øyregionen og 
Fosen til/fra Trondheim og langs kystaksen fra Leka i nord til Kristiansund i sør. Med de 
muligheter og behov som ligger foran oss, både for nasjonen og regionen, så må det 
derfor innebære en offensiv satsing på å forbedre både person- og godstransporten på 
sjøveien. 

 
6. Er det særlige grupper som må prioriteres? 

Det er først og fremst persontransport som muliggjør dagpendling i et større geografisk 
område som blir viktig. Både for arbeidstakere, næringsliv og skoleelever/studenter. I 
tillegg er det viktig å tilrettelegge tilbudet med hurtigbåt slik at det blir mer attraktivt og 
tilgjengelig for reiseliv og opplevelser på kysten. Sistnevnte bør med andre ord kunne 
foredles gjennom å oppfylle det gamle slagordet for Kystekspressen: «Der opplevelsen 
starter». 

  



Saker i møtet 

FO 1/20 Interpellasjon om Moria 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 30.04.2020  

Behandling: 
Arnt J. Breivoll (AP) ble innvilget permisjon fra kl. 16:55, og fratrådte møtet. Ingen tiltrådte 
som vara. 
Per J. Ervik (PP) ble innvilget permisjon fra kl. 17:00, og fratrådte møtet. Gunnar Andresen (PP) 
tiltrådte som hans vara. 
Kommunestyret teller 24 representanter. 
 
 
Interpellasjon fra Erlend Broholm/Hitra SV om å støtte oppropet “Evakuer barna 
fra Moria” 
 
Situasjonen for menneskene i flyktningleiren Moria på Lesvos har gått fra vondt til verre, til å 
bli en humanitær krise. Leiren som er bygget for 3000 mennesker huser nå nesten 20.000. 
Antallet vokser fra dag til dag, og leveforholdene i leiren blir stadig verre. Forholdene for særlig 
barn i flyktningleiren Moria i Hellas er katastrofal og de skades psykologisk for livet av å bo der. 
De fleste er kronisk redde, mange syke, skolegang er marginal for noen få. Moria må 
evakueres. 
Over 2500 har skrevet mail til utenriksministeren for å be henne finne de politiske løsningene 
som kreves for at de kan evakueres. Hitra kommunestyre støtter oppropet og vil jobbe for 
samarbeid med Lesvos for å bedre betingelsene for flyktningene. 
 
Kommuner og andre virksomheter er forventet av FN og Norge til å ta selvstendig ansvar for å 
fremme og respektere menneskerettighetsstandarden. Hitra skal dermed være en kommune 
der mennesker som kommer i krise og store vanskeligheter skal få den hjelpen de trenger. 
Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen 
har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen svare positivt på 
henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene. 
 
I en verden der menneskerettighetene er under press sender kommunestyret et tydelig signal 
om at kommuner og lokalsamfunn kan gå foran der staten svikter. Moria må evakueres. Norge 
har et ansvar. Europa har et ansvar. Bare sammen kan vi bedre forholdene for barna, de 
fortjener vårt engasjement!  
 
Forslag til vedtak: 
1. Hitra kommune støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ 
2. Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva 

regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og ber regjeringen 
svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige og andre sårbare 
fra flyktningeleirene. 

3. Hitra kommune krever at Norge skal være en pådriver til at menneskerettighetene 
overholdes i europeiske flyktningleirer, og at grunnleggende behov blir dekket. 

4. Kommunedirektøren bes legge fram en sak som viser mulige former for samarbeid mellom 
Hitra og Lesvos, eventuelt med utvidelse til andre steder. Saken må vise ulike modeller for 
samarbeid. 

5. Kommunedirektøren bes legge fram for kommunestyret en praktisk løsning hvor Hitra 
kommune kan ta imot så mange enslige mindreårige som praktisk mulig, og hvor barna kan 
mottas ved tidligst mulig tidspunkt.  

 



 
Svar på interpellasjonen fra ordfører Ole L. Haugen (AP) 
Først vil jeg takke interpellanten for at han reiser et svært viktig spørsmål, fordi jeg konstater 
at vi har en stor humanitær krise og uholdbar flyktningesituasjon flere steder i verden. Og 
dette har blitt forverret under korona-pandemien. I følge FN var det ved inngangen til 2019 vel 
70 millioner mennesker på flukt i verden, og av disse hadde 29,4 millioner flyktet over en 
landegrense. 41,3 millioner var på flukt i sitt eget land. 
 
Mennesker som har flyktet på grunn av naturkatastrofer er ikke medregnet i tallene som er 
nevnt. Disse kommer altså i tillegg. Det er beregnet at 17,2 millioner ble fordrevet av 
naturkatastrofer i 2018. 
 
Krig, konflikt, forfølgelse og alvorlige brudd på menneskerettighetene er hovedårsakene til at 
mennesker flykter fra hjemmene sine. Og hvis en vil minke antallet flyktninger, krever det 
politiske løsninger. 
 
Hva er så definisjon av en flyktning? 
Dette hersker det en del upresise oppfatninger av. Jeg velger å forholde meg til og gjengi 
FNs flyktningkonvensjon der dette er definisjonen:  

1. du er utenfor ditt eget hjemland 
2. du ikke kan eller tør få beskyttelse i, eller returnere til, ditt eget hjemland 
3. dette er fordi du frykter forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, 

medlemskap i en sosial gruppe, eller politiske meninger i ditt eget hjemland 
 
Vi opplever nå historisk lave asylankomster ved grensen. Dette er en trend som har vært stabil 
siden 2016. Samtidig ser vi at trusselen om spredning av koronaviruset til overfylte 
flyktningleirer verden over nå gjør situasjonen for de mest utsatte flyktningene enda mer 
prekær. 
Den humanitære situasjonen i de overfylte flyktningleirene i Hellas er prekær. Det bor rundt 
20.000 flyktninger og migranter (hvorav 7500 barn) i Moria-leiren, som i utgangspunktet er 
dimensjonert for 3000 mennesker. Situasjonen er kritisk også i andre leire i Hellas. 
 I en slik situasjon må Norge være med på å ta ansvar. Og jeg mener Hitra derav må ta sin del 
av dette ansvaret. 
Prinsipielt er jeg for øvrig tilhenger av at det er FN som fordeler og organiserer, og at dette 
skjer under ordningen vi kjenner som overføringsflyktninger eller kvoteflyktninger. Dette er en 
flyktning som ikke kan reise tilbake til hjemlandet sitt eller få opphold i det landet han eller 
hun oppholder seg i som flyktning, og som derfor blir overført til et tredje land. Det er viktig å 
merke seg at overføringsflyktninger skiller seg fra asylsøkere ved at de har fått saken sin 
behandlet og blitt anerkjent som flyktning av FNs høykommissær for flyktninger allerede før de 
kommer til sitt endelige land. 
Knyttet til interpellasjonen så har dere fått oversendt det sist gjeldende vedtaket i 
kommunestyret. Det er fra 24. november 2016 og har saksnummer 125/16. Jeg har også fått 
administrasjon til å utarbeide et notat om mottak av flyktninger i vår kommune siden første 
mottak skjedde i 2009 og fram til i dag. Dette notatet er også oversendt. 
Nevnte vedtak og notat er basis for min vurdering av forslaget til vedtak som interpellanten 
har lagt fram. Og dette er et forslag som jeg ikke kan anbefale fullt ut.  
 
Jeg fremmer derfor et alternativt forslag slik: 
1. Hitra kommunestyre støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ 
2. Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger, også når det 

gjelder enslige mindreårige.  
3. I sak 125/16 vedtok Hitra kommunestyre: «Hitra kommune kan ta imot og bosette 10 

flyktninger pr år i 2019 og 2020. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg». Dette 

https://www.fn.no/Om-FN/Avtaler/Flyktninger/Flyktningkonvensjonen
https://no.wikipedia.org/wiki/Flyktning
https://no.wikipedia.org/wiki/Asyls%C3%B8ker
https://no.wikipedia.org/wiki/FNs_h%C3%B8ykommiss%C3%A6r_for_flyktninger


vedtaket gjelder fortsatt og er meddelt IMDI uten at det har medført at flere flyktninger har 
blitt bosatt i vår kommune i 2019 eller hittil i 2020. Kommunedirektøren bes derfor nå om å 
ta ny kontakt med IMDI eller tilsvarende myndighet for å meddele at vi er klar til å ta vår 
andel av nye flyktninger innenfor de rammer som vedtaket i sak 125/16 hjemler. Et slikt 
mottak vil også kunne innbefatte bosetting av mindreårige. 

4. Kommunedirektøren bes om å legge fram en ny sak til kommunestyret for å avklare 
rammene for kommunens mottak av flyktninger for årene 2021-2024. 

 
Erlend Broholm (SV) trekker sitt forslag til vedtak. 
 
Ved votering ble ordfører Ole L. Haugen (AP) sitt alternative forslag fremmet i møte, ble 
vedtatt mot 2 stemmer, avgitt av Tom Skare (FRP) og Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP). 
 
Vedtak: 
1. Hitra kommunestyre støtter oppropet ‘Evakuer barna fra Moria’ 
2. Hitra kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger, også når det 

gjelder enslige mindreårige.  
3. I sak 125/16 vedtok Hitra kommunestyre: «Hitra kommune kan ta imot og bosette 10 

flyktninger pr år i 2019 og 2020. Eventuelle familiegjenforeninger kommer i tillegg». Dette 
vedtaket gjelder fortsatt og er meddelt IMDI uten at det har medført at flere flyktninger 
har blitt bosatt i vår kommune i 2019 eller hittil i 2020. Kommunedirektøren bes derfor nå 
om å ta ny kontakt med IMDI eller tilsvarende myndighet for å meddele at vi er klar til å ta 
vår andel av nye flyktninger innenfor de rammer som vedtaket i sak 125/16 hjemler. Et 
slikt mottak vil også kunne innbefatte bosetting av mindreårige. 

4. Kommunedirektøren bes om å legge fram en ny sak til kommunestyret for å avklare 
rammene for kommunens mottak av flyktninger for årene 2021-2024. 

 
 
 
 
Møtet ble hevet kl. 17:15 
 
 
 
Ole Laurits Haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 
 
  



Referatsaker 

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

RS 11/20 Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Snillfjord 
kommune 


