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Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 29.09.2020 
Tidspunkt: 10:00 – 14:45 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Eldbjørg Broholm Varaordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 

 
Følgende andre møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Lars P. Hammerstad Utvalg for helse og omsorg UAV 
Dag Willmann Orientering  H 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunaldirektør 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
Marit Aune Kommuneplanlegger 
Emil Melting Controller 

 

Innkalling var utsendt   22.09.2020 Det fremkom ingen merknader. 

 

Protokoll fra møte den  15.09.2020 ble godkjent som framlagt. 

 

Det vedtas å holde ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag 06.10.2020. I det møtet skal 

formannskapet befare friluftbarnehagen og behandle høringsuttalelse ang. Knarrlagsund bru. 

Det vil også bli lagt opp til en drøfting av det framtidige hurtigbåttilbudet.  



Orienteringer: 

 

 Blue Region Initiatives v/ Daglig leder Hitra Frøya Resurssenter Dag Willmann 

BRIDGES – Blue Region initiatives for Developing Growth, Employability and Skills in the 

farming of finfish. Prosjekt på Guri Kunna videregående skole med fylkeskommunen 

som formell partner. Vi mottar støtte fra EU for dette prosjektet. Brussel har utformet 

en brosjyre om prosjektet som treffer godt nok på hva vi har tenkt om prosjektet. 

Formålet med prosjektet kan oppsummeres som at vi skal utvikle det som EU 

kaller «centres of vocational excellence». Dette betyr yrkes-skoler som kan bli regionale 

senter for kompetanseutvikling og drivere for entreprenørskap i utdanning. Dersom 

resultatene blir bra vil metoden bli videreført inn i flere EU-land. For at Guri Kunna skal 

få beholde denne statusen som regionalt ledende på utdanning innenfor akvakultur er 

det viktig at vi fortsatt står på. Det er mange andre skoler i landet som gjerne vil få den 

støtten Guri Kunna nå får. Prosjektet har et budsjett på ca. 12 millioner kroner fordelt 

over 4 år, med 20 % egenfinansiering. Dette utgjør 24 % av skolens totale budsjett for 

perioden. Det gir 3 årsverk over fire år i samband med prosjektet. Det som skiller Guri 

Kunna ifra mange av de andre søkerne ute i EU er vårt tette bånd til industrien, og 

hvordan det er daglig kontakt mellom utdanningsinstitusjonen og akvakultur-

bedriftene. 

 

 Hitra i Tall v/kommunedirektør Ingjerd Astad 

Den første utgaven av Hitra i Tall ble utarbeidet i 2019. I denne nye versjonen har vi 

hensyntatt ny kommune, jobbet inn oppdaterte statistikker samt lagt til nye punkter. 

Hitra i Tall er ikke ment å være en uttømmende kilde til statistikk om Hitra. Man finner 

mye informasjon her, men vil man dypere inn i et område kan dette brukes som 

inngang. Formålet er at dette skal gi en oversikt over utviklingstrekk i vår kommune.  

 Kilder er blant annet SSB, regionalanalysen fra Telemarksforskning, Trøndelag 

fylkeskommune og fra egen kommune. Tallene vil bli løpende oppdatert, så Hitra i Tall 

skal være et levende dokument. Det viktige er at tallene skal si noe om: 

 Hvem er vi? 

 Hvor bor vi? 

 Hva gjør vi? 

 Hvordan har vi det?  



 Telenor – bredbånd og kobbernett 

Representant Per J. Ervik hadde i forkant av møtet meldt følgende spørsmål til 

formannskapsmøtet angående Telenors stenging av kobbernettet: 

i. Telenor kutter som sagt kobberledningen 15. oktober som har analog telefon. 

Dette medfører at mange får problemer med data/bredbånd. 

ii. Tilføyer at det er flere som har tatt kontakt med meg om dette. 

iii. Har Hitra kommune dialog med Telenor om stenging av kobbernettet? 

Kommunedirektør svarte til dette at kommunen følger opp om datatilbudet med 

Telenor. Telenor har vist liten vilje til å senke takten på saneringen av kobbernettet. 

Kommunen har hatt besøk fra Telenor, der det har blitt bedt om at de får 

tilbakemelding angående områder med manglende kapasitet på den mobile 

erstatningen. Det har blitt sendt flere forespørsler på utbedringer, men responsen har 

vært manglende.  

Nett-tilbudet i kommunen er essensiell infrastruktur. Særlig i en tid der mange 

har hjemmekontor, gjerne samtidig som barn i huset mottar fjernundervisning, er det 

viktig med god tilgang til internett. Det er også viktig for omsorgssektoren med god 

nett-dekning i hele kommunen idet mye velferdsteknologi er avhengig av stabil 

tilkobling til internett for å kunne fungere. 

Ordfører ber kommunedirektøren om å følge opp saken, og oversende kopi av 

oversendelsene til Telenor til fylkeskommunen. 

 

 Vikan båtforening – forslag til løsning for flere gjesteplasser 

Kommunedirektøren presenterte det nye forslaget fra Vikan båtforening for 

gjestebrygge. I det fremlagte forslaget forespeiles en 30 meter lang flytebrygge med 

strøm- og vanntilførsel landeveien og over til flytebryggen. Formannskapet godtar den 

fremlagte løsningen. 

 

 Hytte v/ Skogoddvatnet 

Ut ifra vedtak gjort i formannskapet før sommeren har ordfører og kommunedirektør 

vært i samtale med aktuelle personer som kan prosjektbeskrivelse og planlegging av 

utbygging av vei og hytte. Det har blitt avholdt et møte med de aktuelle grunneiere i 

området og de har kommet med alternativt forslag til plassering av hytten. 

Formannskapet velger å opprettholde plasseringen ved Skogoddvatnet i hht vedtaket i 



fsk den 30. juni. Kommunedirektøren får i oppdrag å kontakte grunneierne for endelig 

avklaring. 

 

 Ansattes kommentarer til det nye delegeringsreglementet v/ tillitsvalgt Odne Larsen 
Tillitsvalgt Odne Larsen presenterte meninger deres medlemmer har angående det nye 

delegeringsreglementet.  

 

 Covid-19 

En person i Hitra kommune har testet positivt på covid-19 etter utenlandsreise. 

Smittesporingsprosessen er fullført og det er konkludert med at de berørte har 

opptrådt forbilledlig. Det er ingen mistanke om at andre i kommunen nå er smitter. 

Våre tjenesteområder fortsetter med gult tiltaksnivå. 

 Siste melding fra St. Olavs er at det er svært lite nysmitte i Trøndelag. Det er 

ingen innlagte pasienter per i dag. FHI har endret sin antagelse om at 3,9% av smittede 

vil bli innlagt, til å anta at 1,8% av smittede blir innlagt. Primært siden de som nå 

smittes er yngre. Andelen de forventer som må på intensiven har gått fra 15,1% til 

8,7%. 

 Selv om det går godt nå er det avgjørende at befolkningen fortsetter å følge 

smittevernrådene; vaske hender, holde avstand, holde seg hjemme samt teste seg om 

de får symptomer. Det er også viktig at utenlandsreisende i kommunen holdes opplyst 

om smittevernstiltakene. 

 

 

  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 148/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.09.2020  

PS 149/20 Delegeringsreglement 2020-2023  

PS 150/20 Godkjenning av friluftsavdeling ved Fillan barnehage  

PS 151/20 Vertskommuneavtale for PP-tjenesten på Frøya og 
Hitra 

 

PS 152/20 Avtale om medfinansiering - Varig tilrettelagt arbeid 
(VTA) mellom Hitra kommune og DalPro AS 

 

PS 153/20 Offentlig høring  for Forskrift for tildeling av adresse 
og adresseforvaltning i Hitra kommune 

 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 148/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 15.09.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.09.2020  

Behandling: 

 

Protokollen fra formannskapsmøte 15.09.2020 godkjennes enstemmig 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra formannskapsmøte 15.09.2020 godkjennes. 

 

  



PS 149/20 Delegeringsreglement 2020-2023 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.09.2020  

Behandling: 

 

Ordfører fremmer følgende forslag: 

1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglementet slik det foreligger. 

2. Delegeringsreglementet revideres en gang per valgperiode. 

Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

 

1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglementet slik det foreligger. 

2. Delegeringsreglementet revideres en gang per valgperiode. 

 

Innstilling: 

1. Hitra kommunestyret vedtar forslag til delegeringsreglement slik det foreligger 
2. Delegeringsreglementet revideres hvert 4. år i kommunestyreperioden 

 
 
 
  



PS 150/20 Godkjenning av friluftsavdeling ved Fillan barnehage 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.09.2020  

Behandling: 

 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

 

Hitra kommunestyre godkjenner Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage etter bestemmelsene 

i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Enstemmig som innstillingen. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre godkjenner Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage etter bestemmelsene 
i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre godkjenner Friluftsavdelingen ved Fillan barnehage etter bestemmelsene 
i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.  
 
  



PS 151/20 Vertskommuneavtale for PP-tjenesten på Frøya og Hitra 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.09.2020  

Behandling: 

 

Leder av utvalg for oppvekst ba om at det gjøres følgende endring i saksframlegget: 

 Der det står «alle tre kommunene» endres det til å stå «begge kommunene». 

 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

 

 

Vertskommuneavtalen for PP-tjenesten for Frøya kommune og Hitra kommune vedtas som 

framlagt. 

 

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 15.09.2020  

Behandling: 
 
Utvalget ber om at saksfremlegget endres så det står «… begge kommunene …» istedenfor «… 
alle tre kommunene …». 
 
Med ovennevnte endring vedtas innstillingen enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Vertskommuneavtalen for PP-tjenesten for Frøya kommune og Hitra kommune vedtas som 
framlagt. 
 
 

Innstilling: 

Vertskommuneavtalen for PP-tjenesten for Frøya kommune og Hitra kommune vedtas som 
framlagt.PS 152/20 Avtale om medfinansiering - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) mellom Hitra 
kommune og DalPro AS 



Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.09.2020  

Behandling: 

 

Lars P. Hammerstad fremmer forslag om at saken oversendes for orientering til utvalg for helse 

og omsorg. 

 Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Innstillingen vedtas enstemmig. 

 

 

Vedtak: 

 

Hitra kommune inngår avtale med DalPro AS om medfinansiering med kommunens eierandel i 

DalPro AS for 25% av det statlige tilskuddet til 5 nye VTA – plasser.  

Kostnadene knytta til ny avtale for Hitra kommune utgjør på helårs basis kr 127.000,- og 

innarbeides i årsbudsjett for 2021.  

Kostnader for inneværende år er av DalPro As beregnet til kr 21.000, kostnadene belastes 

disposisjonsfond ulike formål. 

 

Det inngås en ny avtale om medfinansiering mellom DalPro AS og Hitra kommune for 

kommunens eierandel i DalPro AS, som omfatter tidligere avtale på 18 plasser og nye 5 plasser, 

totalt 23 plasser og erstatter tidligere inngått avtale mellom partene.   

 

Saken oversendes utvalg for helse og omsorg til orientering. 

 

Innstilling: 

Hitra kommune inngår avtale med DalPro AS om medfinansiering med kommunens eierandel i 
DalPro AS for 25% av det statlige tilskuddet til 5 nye VTA – plasser.  
Kostnadene knytta til ny avtale for Hitra kommune utgjør på helårs basis kr 127.000,- og 
innarbeides i årsbudsjett for 2021.  
Kostnader for inneværende år er av DalPro As beregnet til kr 21.000, kostnadene belastes 
disposisjonsfond ulike formål. 
 



Det inngås en ny avtale om medinansiering mellom DalPro AS og Hitra kommune for 
kommunens eierandel i DalPro AS, som omfatter tidligere avtale på 18 plasser og nye 5 plasser, 
totalt 23 plasser og erstatter tidligere inngått avtale mellom partene.   
  



PS 153/20 Offentlig høring  for Forskrift for tildeling av adresse og adresseforvaltning i Hitra 
kommune 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 29.09.2020  

Behandling: 

 

Enstemmig som innstillingen. 

 

Vedtak: 

 

Hitra formannskap vedtar å legge nytt forslag til Forskrift for tildeling av adresse og 

adresseforvaltning i Hitra kommune ut til offentlig høring. 

 

 

Innstilling: 

Hitra formannskap vedtar å legge nytt forslag til Forskrift for tildeling av adresse og 
adresseforvaltning i Hitra kommune ut til offentlig høring. 
 


