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Orienteringer 
 Kommunebarometeret 

Alle kategorier er ennå ikke avklart.  
Men i de foreløpige resultater har vi fått beskjed om at Hitra igjen er på 1. plass innen 
pleie og omsorg. Ellers er det variasjonene i den andre foreløpige resultater, så det skal 
bli spennende å se hva det ender opp med.  

 
 Samarbeidsforum Hitra og Frøya 

Det er berammet møte den 17. juni. Hovedsaken er å utarbeide et innspill til 
Fylkeskommunen i forbindelse med avbøtende tiltak og gjennomføring av utbedring i 
Frøyatunnelen. I tillegg er det flere aktuelle samarbeidsområder som må drøftes. 

 
 Orkdalsregion 

Det er berammet regionrådsmøte førstkommende fredag, der bommene i «gamle 
Snillfjord kommune» vil være tema. Saken har vært til behandling i arbeidsutvalget, 
som består av ordførererne i Skaun (leder), Orkland (nestleder) og Frøya  
Saken har mange problemstillinger. Hva lå til grunn for bompengepakken? Fordelingen 
er en takst på 45% ved Våvatnet og 55% ved Valslag. Skal alt kreves inn på Valslag vil 
bomgebyret for personbil økes med ca. kr 25 pr. passering, og arbeidstakere i Hitra 
kommune som f.eks. dagpendler og har bosted innom bommen på Valslag vil få doblet 
utgiftene. 
Jeg har ikke endret holdning, og aksepterer i utgangspunktet ikke kravet fra Orkland 
kommune.  
Ved en endring av bompengeinnkrevingen skal det være lokalpolitisk enighet. 
 
I forhold til ny kommunelov må regionrådet omorganiseres. Og det er laget 
saksframlegg om dette. 
Viser for øvrig til det som ble oversendt FSK’s medlemmer vedr. saker i/til 
regionrådsmøtet. 

 
 Etablering av felles NAV-tjeneste for Hitra og Frøya kommuner i en 

vertskommunemodell.  
Monica Mollan (AP) orienterte om at hun har vært i kontakt med ansatte, som hevder å 
ikke ha vært involvert slik det har blitt hevdet fra både ass. kommunedirektør Harald M. 
Hatle og NAV-leder Elin Reppe. Det har blitt hevdet at tillitsvalgte har vært involvert, og 
har gitt full støtte. 
Jann O. Krangnes (R) informerte om at han tok opp dette med involvering av ansatte 
FSK-møtet den 28.04.2020, men fikk beskjed om at det var ivaretatt. 
Ordfører opplyste om at avtalen ble signert i forrige uke, med henvisning til vedtaket i 
kommunestyret. 
Kommunedirektøren takket for opplysningene, og lovte å sjekke ut involveringen av de 
ansatte på det lokale NAV-kontoret. 

 
 Busskur Jøsnøya 

Per J. Ervik (PP) sendte følgende epost, datert 31.05.2020, til kommunedirektøren: 
Da jeg var på min sykkeltur i dag til Jøstenøya og Kalvøya fikk jeg se at det var mange 
Bussventeskur som står lagret der borte! 
Regner med at det er Hitra kommunen som er eier her og Fylkeskommunen som er 
veieier! 



Viser til bilde av en busslomme oppe i Vollaåsen, men det er sikkert flere lommer som 
mangler slike venteskur! 
Ber kommunedirektøren om avklaring på dette! 
 
Svar fra kommunalsjef RO4, Dag Robert Bjørshol, datert 31.05.2020: 
Busskur er tenkt satt ut i forbindelse med opparbeidelse av gang- og sykkelveg, på 
Kalvøya er Hitra kommune både eier og veieier. 
 
Kommentar fra ordfører Ole L. Haugen (AP): 
I forbindelse med at Trondheim kommune skulle kvitte seg med en masse busskur, ble 
det gjort en kjempejobb i forbindelse med kjøp av busskurene. Hitra kommune betalte 
ca. 10% av ordinær pris. Det ble blant annet avklart med vegeier og oppvekst hvor det 
var mest hensiktsmessig å utplassere busskurene. 
Han minnet også om at det er bedt om ensartet profilering/forskjønning av skurene. 
Dette arbeidet er opplyst å være igangsatt, men p.t. ikke effektuert. 
 
Lars P. Hammerstad (UAV) ønsker å gi ros til de som var så framsynt å få tak i 
busskurene. 

  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 97/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.05.2020  

PS 98/20 Årsmelding 2019 for Politikk og administrasjon, 
Kultur, Drift og VAR 

 

PS 99/20 Tilskudd til idrettsformål 2020  

PS 100/20 TV-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppfordring til bidrag  

PS 101/20 Vikan Båtforening - Forslag til ny leieavtale  

PS 102/20 Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i 
Trøndelag 

 

PS 103/20 Skatepark i Fillan sentrum  

PS 104/20 Melding - Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020 
- 2023 

 

PS 105/20 Startlån - fullfinansiering X 
 
 
  



Saker til behandling 

PS 97/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.05.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møtet den 26.05.2020 godkjennes som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 

PS 98/20 Årsmelding 2019 for Politikk og administrasjon, Kultur, Drift og VAR 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap tar årsmeldinger og samlet årsrapport for politikk og administrasjon, kultur, 
drift og VAR for 2019 til orientering.  
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap tar årsmeldinger og samlet årsrapport for politikk og administrasjon, kultur, 
drift og VAR for 2019 til orientering.  

PS 99/20 Tilskudd til idrettsformål 2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hun er sekretær i 
idrettsrådet og vært med i saksforberedelsen. Hun ble erklært inhabil, jf. Forvaltningsloven § 6 
andre ledd bokstav e, nr. 2, og forlot møtet under behandling av saken. 
Formannskapet teller nå 6 medlemmer. 
 
Vedtak: 
Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til idrettsformål for 2020» 
 

a) Tilskudd til idrettsformål, driftsstøtte 
 

Lag og forening Beløp 
DOLMØY I.L 15 000 
FJELLVÆRØY  I.L 15 000 
FRISKIS&SVETTIS 5 000 
HITRA FOTBALLKLUBB 34 000 
HITRA GOLFKLUBB 5 000 



HITRA I.L. 49 000 
HITRA PISTOLKLUBB 6 000 
HITRA VEKTLØFTERKLUBB 10 000 
HITRA VOLLEYBALLKLUBB 6 000 
I.L FJORDGLIMT 5 000 
NMK HITRA 10 000 
SANDSTAD IDRETTSLAG 15 000 
UT-HITRA SPORTSKLUBB 5 000 
HITRA IDRETTSRÅD 20 000 
Sum fordelte midler 200 000 

 
 

 
b) Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelse 

 
Lag og forening Beløp 
Sandstad Skytterlag 9.000 kr 
Sør-Hitra Skytterlag 3.000 kr 
Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya 6.000 kr 
Hitra Turlag 9.000 kr 
Sum fordelte midler 27.000 kr 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar følgende fordeling av «Tilskudd til idrettsformål for 2020» 
 

c) Tilskudd til idrettsformål, driftsstøtte 
 

Lag og forening Beløp 
DOLMØY I.L 15 000 
FJELLVÆRØY  I.L 15 000 
FRISKIS&SVETTIS 5 000 
HITRA FOTBALLKLUBB 34 000 
HITRA GOLFKLUBB 5 000 
HITRA I.L. 49 000 
HITRA PISTOLKLUBB 6 000 
HITRA VEKTLØFTERKLUBB 10 000 
HITRA VOLLEYBALLKLUBB 6 000 
I.L FJORDGLIMT 5 000 
NMK HITRA 10 000 
SANDSTAD IDRETTSLAG 15 000 
UT-HITRA SPORTSKLUBB 5 000 
HITRA IDRETTSRÅD 20 000 
Sum fordelte midler 200 000 

 
 



 
d) Tilskudd til fysisk aktivitet og folkehelse 

 
Lag og forening Beløp 
Sandstad Skytterlag 9.000 kr 
Sør-Hitra Skytterlag 3.000 kr 
Norsk Folkehjelp Hitra og Frøya 6.000 kr 
Hitra Turlag 9.000 kr 
Sum fordelte midler 27.000 kr 

 
 

PS 100/20 TV-aksjonen NRK WWF 2020 - Oppfordring til bidrag 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
Eldbjørg Broholm (AP) tiltrådte møtet igjen, og formannskapet er dermed fulltallig. 
 
Det ble fremmet omforent forslag om å øke bidraget til kr 25.000. 
 
Ved votering ble kommunedirektørens innstiling, samt forslag om å øke bidraget til kr 25.000 
fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune støtter TV-aksjonen NRK 2020 – WWF med kr 25.000,-. 
2. Bidraget finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.  

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

3. Hitra kommune støtter TV-aksjonen NRK 2020 – WWF med kr 20.000,-. 
4. Bidraget finansieres ved bruk av disposisjonsfond ulike formål.  

PS 101/20 Vikan Båtforening - Forslag til ny leieavtale 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
Det ble fremmet følgende omforente forslag til nytt pkt. 2: 

Det forutsettes at gjestebrygga justeres, slik at det blir mulig å legge til flere båter, og 
da på begge sider og ved montering/bruk av utriggere. 

 
Ved votering ble kommunedirektørens innstilling samt forslag til nytt pkt. 2 fremmet i møtet, 
enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Hitra Formannskap vedtar ny leieavtale mellom Hitra kommune og Vikan Båtforening, 

gjeldende fra 01.07.2020 og opphører uten oppsigelse den 01.07.2030, med ensidig opsjon 
for Hitra kommune til å forlenge avtalen med ytterligere 5 år til 01.07.2035. 



Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale som vedtatt. 
 

2. Det forutsettes at gjestebrygga justeres, slik at det blir mulig å legge til flere båter, og da på 
begge sider og ved montering/bruk av utriggere. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra Formannskap vedtar ny leieavtale mellom Hitra kommune og Vikan Båtforening, 
gjeldende fra 01.07.2020 og opphører uten oppsigelse den 01.07.2030, med ensidig opsjon for 
Hitra kommune til å forlenge avtalen med ytterligere 5 år til 01.07.2035. 
Kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå leieavtale som vedtatt. 
 

PS 102/20 Søknad om tilskudd til rydding av marint avfall i Trøndelag 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra kommune innvilger kr 220.000,- til rydding av marint avfall gjennom prosjektet 
Rydd Norge Trøndelag.  

2. Det forutsettes at midlene går til rydding av de to prioriterte områdene Bispøyene og 
Kvenværsøyene til og med Lya.  

3. Tilskuddet dekkes av avsatte fondsmidler for strandrydding. 
4. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra kommune innvilger kr 220.000,- til rydding av marint avfall gjennom prosjektet 
Rydd Norge Trøndelag.  

2. Det forutsettes at midlene går til rydding av de to prioriterte områdene Bispøyene og 
Kvenværsøyene til og med Lya.  

3. Tilskuddet dekkes av avsatte fondsmidler for strandrydding. 
4. Utbetaling skjer mot utbetalingsanmodning 

PS 103/20 Skatepark i Fillan sentrum 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 
Hitra formannskap vedtar utbygging av skatepark i Fillan sentrum på område avmerket på kart 
i vedlegg 1. 
Skateelementene pusses opp med arbeidskraft fra Sommerjobb for ungdom. 



Hitra formannskap ber kommunedirektøren utrede kostnadene for opparbeiding av arealet, og 
fremme sak om finansiering. 
 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar utbygging av skatepark i Fillan sentrum på område avmerket på kart 
i vedlegg 1. 
Skateelementene pusses opp med arbeidskraft fra Sommerjobb for ungdom. 
Hitra formannskap ber kommunedirektøren utrede kostnadene for opparbeiding av arealet, og 
fremme sak om finansiering. 
 

PS 104/20 Melding - Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020 - 2023 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 09.06.2020  

Behandling: 
 
Vedtak: 

1. Hitra formannskap tar vedtak fattet i Utvalg for Helse og omsorg den 18.05.2020, sak 
9/20 – Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020-2023, til orientering. 

2. Hitra formannskap ber Utvalg for Helse og omsorg forestå oppnevning av velferdsråd i 
tråd med bestemmelser i gjeldende delegeringsreglement for politiske utvalg i Hitra 
kommune. 

 
Enstemmig. 
 

Innstilling: 

1. Hitra formannskap tar vedtak fattet i Utvalg for Helse og omsorg den 18.05.2020, sak 
9/20 – Velferdsråd for eldre i Hitra kommune 2020-2023, til orientering. 

2. Hitra formannskap ber Utvalg for Helse og omsorg forestå oppnevning av velferdsråd i 
tråd med bestemmelser i gjeldende delegeringsreglement for politiske utvalg i Hitra 
kommune. 

PS 105/20 Startlån - fullfinansiering 

Møtet ble lukket under behandling av saken med hjemmel i Kommuneloven § 11-5 tredje 
ledd, bokstav b, jf. Offentlegloven § 13. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 14:40 
 
 
Ole Laurits haugen Ann-Vigdis Risnes Cowburn 
Ordfører Protokollfører 


