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Innkalling var utsendt 17.11.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Kommunedirektøren valgte å trekke sak PS 188/20 Deling av balanseverdier – Snillfjord 
kommune i møtet. 
 
I møtet ble det ettersendt sak PS 200/20 som er unntatt offentligheten. Det ble vedtatt å 
behandle saken i møtet, den blir også sendt til behandling i kommunestyret 26.11.2020. 
 
Saksdokumenter i følgende saker er ettersendt 18.11.2020: 

 PS 183/20 Prioritering av asfaltering/ oppgradering av fylkeskommunale veier 
 PS 185/20 Søknad Toppidrettsveka 2021 
 PS 189/20 Handlings- og økonomiplan 2021-2024 
 PS 188/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for kulturminner 2020-

2023 
 
Sakslisten ble behandlet i følgende rekkefølge: 
 PS 184/20, og deretter ble sakene behandlet i stigende rekkefølge fra PS 182/20. 
 

Orienteringer: 
 
Hitra Kino v/Tom Skare, leder av arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget for Hitra kino har hatt plan for Hitra 2022 – 2032 på høring. De har gått 
igjennom tilstanden på kinoen i dag, og lagt frem en plan for hvordan den skal forbedres. De 
har lagt vekk på at det skal være komfortabelt, samt at det skal være lett å renholde. Den 
foreslåtte rehabiliteringen vil dermed både være en oppgradering av seter og stoler, samt det 
tekniske utstyret.  
 
 
Tema for møtet: 

Formannskapets 3. arbeidsmøte sammen med utvalgslederne, for arbeidet med 
budsjett 2021 og økonomi-/handlingsplan 2021-24. 

 
Kommunedirektørens innledning: 
Handlings- og økonomiplan har blitt behandlet av politiske utvalg, råd og andre 
samarbeidsorganer siden formannskapets møte 17.11.2020. Etter dagens behandling vil 
planen legges ut til høring før behandling i kommunestyre 10.12.2020. 
 Forslaget som framlegges nå er i stor grad likt det som ble fremlagt 17.11, men det er 
lagt inn tallene for oppgradering av Hitra kino. Det er også lagt inn i tallene, en prognosen på at 
kommunen får 100 nye innbyggere i året. Dersom økningen i innbyggere blir lavere enn dette 
vil dette påvirke kommunens årlige overføringer. 
 Det har blitt en endring i gebyr for vann. Det har tidligere blitt gjort forskjell på 
vanngebyr for leiligheter og eneboliger. Dette er i strid med retningslinjene for selvkost. Det 
skal ikke være forskjellsbehandling, og nå er kommunens gebyrer i tråd med gjeldende 
regelverk. 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 
 Saker til behandling  
PS 182/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.11.2020  
PS 183/20 Prioritering av asfaltering/ oppgradering av 

fylkeskommunale veier 
 

PS 184/20 Hitra kino 2022 - 2032  
PS 185/20 Søknad Toppidrettsveka 2021  
PS 186/20 Ny felles slamforskrift 2021  
PS 187/20 Ny felles renovasjonsforskrift ReMidt 2021  
PS 188/20 Deling av balanseverdier - Snillfjord kommune  
PS 189/20 Handlings- og økonomiplan 2021-2024  
PS 190/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for 

kulturminner 2020-2023 
 

PS 191/20 Delegeringsreglement 2020-2023  
PS 192/20 Søknad Næringsfond Covid19 - Fjellvær gjestegård  
PS 193/20 Søknad «Næringsfond Covid19» - Landevaag 

Interiørdesign AS 
 

PS 194/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Helgebostad 
hagebruk 

 

PS 195/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Marine Metall AS  
PS 196/20 Søknad "Næringfond Covid19" Hitra Næringsforening  
PS 197/20 Søknad "Næringssfond Covid19" Hopsjø Kyst og 

Kultursenter AS 
 

PS 198/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Hevd  
PS 199/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Explore Hitra  

 
 
  



Saker til behandling 
PS 182/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 17.11.2020 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Møteprotokoll fra formannskapsmøte 17.11.2020 godkjennes enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Møteprotokoll fra formannskapsmøte 17.11.2020 godkjennes. 
 
  



PS 183/20 Prioritering av asfaltering/ oppgradering av fylkeskommunale veier 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Ordfører ba om at Selvågan-strekningen tas med i innstillingen. 
 Kommunedirektør reviderte sin innstilling i møtet til å bli følgende: 

Hitra kommunestyre foreslår ovenfor Trøndelag fylkeskommune følgende 
prioriteringer for oppgradering av de fylkeskommunale veilenkene i Hitra kommune:  
1. Fv-6424 Valslag – Kongensvoll  
2. Fv-6440 Børøsundet – Nordvika 
3. Tranvikan – Utseth 
4. Mastad – Einvika 
5. Sunde – Vågan  
6. Fjellvær – Reksa 
7. Selvågan 
8. Grefsnesvågen  

 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag til alternativt vedtak: 

I «nye» Hitra kommune har vi totalt 48,4 km med fylkesveger som fortsatt har 
grusdekke. Fylkesvegen fra Vaslag til Kongensvoll har funksjonsklasse D, som er hakket 
bedre enn resten av vegene som har funksjonsklasse E. Til sammenligning har Fv 714 
funksjonsklasse B. 
Drift og vedlikehold av en grusveg er langt mer krevende og kostbar enn en asfaltvei. 
For fylkesvegene i Hitra kommune vil vi i løpet av en periode på mellom 15 og 20 år 
passere kostnaden for ett alternativ med asfaltdekke på vegene. Med asfalt på vegene 
vil fylkeskommunen spare rundt 15 millioner kroner på vedlikehold av vegene i Hitra 
kommune. 
Fylkestinget/hovedutvalg for veg skal før jul behandle to saker som er vesentlig for 
fylkesveger. Budsjett for 2021 og en tilskuddsordning for fylkesveger på 400 millioner 
kroner. 
Jeg er glad for at vi i dag har ett forslag til vedtak med prioritering av fylkesvegene i 
Hitra kommune, som vi kan formidle til fylkeskommunen. Jeg har følgende spørsmål til 
saken: 
 Fv 6448 Selvågan mangler 
 Næringslivs- og bosettingshensyn vektlegges i prioritering/rekkefølge; hvilke 

vurderinger og kriterier legges til grunn for dette?  
For at det skal bli fortgang i dette ønsker jeg at vi ikke bare formidler en prioritering av 
strekninger men også foreslår en medfinansiering. Dette kan være med å påvirke slik at 
vi får finansiert og gjennomført utbedring og asfaltering av våre grusveger. En 
prioritering som det i beste fall ville tatt mange år å få gjennomført, om det i det hele 
tatt blir utført.  
I 2018 vedtok fylkestinget i «Delstrategi for vei» følgende vedrørende medfinansiering:  
• Ved medfinansiering må andre aktører (offentlige eller private) bidra med minimum 

50% av kostnadene om fylkeskommunen skal vurdere nye tiltak som i 
utgangspunktet ikke inngår i Trøndelag fylkes handlingsprogram. 

FV Strekning Km Bredd
e m 

Asfalterin
g 2021 

Asfalterin
g 2022 

Asfalterin
g 2023 

Asfalterin
g alle FV i 

2021 



642
4 

Vaslag – 
Kongensvoll 

10,60
2 

5,3 10,602    

642
6 

Sunde - Vågan 9,797 3,5 9,9797    

644
0 

Børøsundet - 
Nordvika 

3,584 3,5  3,584   

644
2 

Tranvikan - 
Utseth 

9,493 3,5  9,493   

645
0 

Mastad – 
Fjellvær 

9,635 3,0   9,635  

645
2 

Fjellvær - 
Reksa 

3,469 3,5   3,469  

644
8 

Selvågan 1,284 3,5   1,284  

645
8 

Grefsnesvåge
n 

0,500 4,0   0,500  

Sum 
km 

 48,36
4 

 20,399 13,077 14,888 48,364 

 
Asfaltering av 8 fylkesvegparseller i Hitra kommune utgjør en kostnad på rundt 60 
millioner kroner. I løpet av 40 år har fylkeskommunen tjent inn sin andel i prosjektet og 
Hitra kommune har investert i varige verdier for sine innbyggere og næringsliv – og hele 
kommunen vil framstå som mer attraktiv! Helt i tråd med kommunedirektørens 
innledning i handlings og økonomiplan – med de 3 Aer – attraktiv attraktiv attraktiv! 
Vårt mål er økt tilflytting av unge voksne, flere barnefødsler og flere arbeidsplasser. Ikke 
alle ønsker å bosette seg langs aksen ved fv 714, eller i sentrum av kommunen, og 
arbeidsplasser skapes også uavhengig av sentrum.  
Den aller beste økonomien får fylkeskommunen og kommunen ved å fullføre alle 
vegene i kommunen på ett år. Vedlikehold av grusvegene koster fylkeskommunen rundt 
3 millioner hvert år. En stor asfaltkontrakt i øyregion slik det ble signalisert i lokalavisa, 
kan bety muligheter for plassering av mobilt asfaltverk, noe som betyr reduserte priser 
på asfalt. Kortreist asfalt utgjør en besparelse for dette prosjektet på flere millioner 
kroner og muligheter for lokalt næringsliv både når det gjelder produksjon og kjøp av 
asfalt.  
(Signal fra fylkeskommunen om at det åpnes for mobile asfaltkontrakter i øyregion 
neste år!) 
Hitra kommune har 17 kilometer med grusveg. Med kortreist asfalt kan kommunen 
spare mellom 3 og 4 millioner på å kjøpe asfalt ved lokal produksjon, noe som utgjør 
«gratis» asfalt på 3-6 km kommunevei, avhengig av valg av tykkelse på asfaltdekke. 
Videre spare kommunen penger på drift av veger, noe som utgjør ca 500 000kr pr år for 
17 km veg. Noe som betyr at kommunen også har tjent inn sin asfaltering i løpet av 40 
år – eller mindre, avhengig av når reasfaltering av vegene gjennomføres. 
For å finansiere kommunens andel i prosjektet foreslår jeg at det overføres midler fra 
havbruksfondet. Denne investeringen gir en varig oppgradering av hittersamfunnet, og 
noe alle hitterværinger har nytte og glede av hver dag, i mange år framover! 

 
1. Hitra kommunestyre foreslår for Trøndelag fylkeskommune følgende prioritering for 

oppgradering av de fylkeskommunale veistrekningene i Hitra kommune: 
a. Fv 6424 Vaslag – Kongensvoll 



b. Fv 6426 Sunde – Vågan 
c. Fv 6440 Børøsundet – Nordvika 
d. Fv 6442 Tranvikan – Utseth  
e. Fv 6450 Mastad – Einvika 
f. Fv 6452 Fjellvær – Reksa 
g. Fv 6448 Selvågan 
h. Fv 6458 Grefsnesvågen 

2. Hitra kommunestyre vedtar medfinansiering av oppgradering av de 
fylkeskommunale veistrekningene i Hitra kommune iht. Fylkestingets «Delstrategi 
for veg» med en ramme på inntil 50 % av kostnadene i prosjektet. 
Medfinansieringen begrenser seg til å gjelde for asfaltering av fylkesvegene. 

3. Vedtak om medfinansiering tidsbegrenses til å gjelde innenfor tidsrommet for Hitra 
kommunes handlings- og økonomiplanperiode for 2021 – 2024 og finansieres med 
midler fra Havbruksfondet. 

 
Formannskapet stemte mellom første punkt i den reviderte innstillingen, og første punkt i 
forslaget fremmet av Sigrid Helene Hanssen (H). 
 Innstillingen ble vedtatt med 6 mot 1 stemmer.  

Sigrid Helene Hanssen stemte for det alternative forslaget. 
 
Formannskapet stemte over punkt en og to i forslaget fremmet av Sigrid Helene Hanssen (H). 
 Forslaget ble nedstemt med 6 mot 1 stemmer.  

Sigrid Helene Hanssen stemte for det alternative forslaget. 
 
Ordfører ba om at innstillingen tillegges følgende punkt: 

Vedtaket oversendes fylkeskommunen umiddelbart når det er vedtatt i kommunestyret. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre foreslår ovenfor Trøndelag fylkeskommune følgende prioriteringer for 
oppgradering av de fylkeskommunale veilenkene i Hitra kommune:  
 

1. Fv-6424 Valslag – Kongensvoll  
2. Fv-6440 Børøsundet – Nordvika 
3. Tranvikan – Utseth 
4. Mastad – Einvika 
5. Sunde – Vågan  
6. Fjellvær – Reksa 
7. Selvågan 
8. Grefsnesvågen  

 
Vedtaket oversendes fylkeskommunen umiddelbart når det er vedtatt i kommunestyret. 
 
Innstilling: 
Hitra kommunestyre foreslår ovenfor Trøndelag fylkeskommune følgende prioriteringer for 
oppgradering av de fylkeskommunale veilenkene i Hitra kommune:  
 

1. Fv-6424 Valslag – Kongensvoll  
2. Fv-6440 Børøsundet – Nordvika 



3. Tranvikan – Utseth 
4. Mastad – Einvika 
5. Sunde – Vågan  
6. Fjellvær – Reksa 
7. Grefsnesvågen  

 
 
  



PS 184/20 Hitra kino 2022 - 2032 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Ordfører fremmet følgende forslag til et tilleggspunkt nr. 10: 

«Dagens stoler i kinosalen må søkes omdisponert og brukt på annet sted, for eksempel i 
Hitrahallen.» 

 
Innstillingen, og ordførers forslag ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar følgende vedr. oppgradering av Hitra kino: 

1. Hitra kommune vil fortsatt leie Meierisalen på Kystmuseet til kinosal  
2. Kinoen oppgraderes med skifte av teknisk utstyr slik som prosjektor, nytt lydanlegg 

og nytt lerret samt at kinosalen oppgraderes med nye stoler 
3. Dagens leiekontrakt med Kystmuseet utvides til å gjelde for perioden 2022 – 2032. 

Dette under forutsetning av full oppgradering av kinoen, både teknisk utstyr og 
kinosalen/stoler. 

4. Det forutsettes at total investering på kr 3.750.000 inkl. mva. fordeles og finansieres 
slik: 
 Teknisk utstyr i form av ny prosjektor, nytt lydanlegg og lerret (Hitra kommunes 

eiendom): 
o Kr. 1.500.000 eks. mva. (kr 1.875.000 inkl. mva.) 
o Finansieres med låneopptak.  

 Oppgradering av kinosalen + nye stoler (Kystmuseets eiendom)  
o Kr.  1.500.000 eks. mva. (kr 1.875.000 inkl. mva.)    

  
o Finansieres med: 

1. Egenandel fra Kystmuseet på kr 750.000 eks. mva.  
2. Tilskudd fra Hitra kommune til Kystmuseet på kr 750.000 eks. mva. 
finansieres med disposisjonsfond ulike formål.  

5. Hitra kommune forutsetter at Kystmuseet i Sør-Trøndelag bidrar med delfinansiering i 
henhold til pkt. 4 i dette vedtaket 

6. Hitra kommune står som eier av alt teknisk utstyr  
7. Som en del av avtalen overtar Kystmuseet i Sør-Trøndelag det gamle lydanlegget i 

salen vederlagsfritt 
8. Oppgraderingen forutsettes gjennomført i 2021, med planlagt ferdigstillelse i oktober 

2021 
9. Det utarbeides ny leiekontrakt vedr. leie av Meierisalen for perioden 2022 – 2032 som 

legges fram for kommunestyret til behandling 
10. Dagens filmstoler må søkes omdisponert og brukt på annet sted, for eksempel i 

Hitrahallen. 
 
 
Innstilling: 
Hitra kommunestyre vedtar følgende vedr. oppgradering av Hitra kino: 

1. Hitra kommune vil fortsatt leie Meierisalen på Kystmuseet til kinosal  



2. Kinoen oppgraderes med skifte av teknisk utstyr slik som prosjektor, nytt lydanlegg og 
nytt lerret samt at kinosalen oppgraderes med nye stoler 

3. Dagens leiekontrakt med Kystmuseet utvides til å gjelde for perioden 2022 – 2032. 
Dette under forutsetning av full oppgradering av kinoen, både teknisk utstyr og 
kinosalen/stoler. 

4. Det forutsettes at total investering på kr 3.750.000 inkl. mva. fordeles og finansieres 
slik: 
 Teknisk utstyr i form av ny prosjektor, nytt lydanlegg og lerret (Hitra kommunes 

eiendom): 
o Kr. 1.500.000 eks. mva. (kr 1.875.000 inkl. mva.) 
o Finansieres med låneopptak.  

 Oppgradering av kinosalen + nye stoler (Kystmuseets eiendom)  
o Kr.  1.500.000 eks. mva. (kr 1.875.000 inkl. mva.)    

  
o Finansieres med: 

1. Egenandel fra Kystmuseet på kr 750.000 eks. mva.  
2. Tilskudd fra Hitra kommune til Kystmuseet på kr 750.000 eks. mva. 
finansieres med disposisjonsfond ulike formål.  

5. Hitra kommune forutsetter at Kystmuseet i Sør-Trøndelag bidrar med delfinansiering i 
henhold til pkt. 4 i dette vedtaket 

6. Hitra kommune står som eier av alt teknisk utstyr  
7. Som en del av avtalen overtar Kystmuseet i Sør-Trøndelag det gamle lydanlegget i salen 

vederlagsfritt 
8. Oppgraderingen forutsettes gjennomført i 2021, med planlagt ferdigstillelse i oktober 

2021 
9. Det utarbeides ny leiekontrakt vedr. leie av Meierisalen for perioden 2022 – 2032 som 

legges fram for kommunestyret til behandling 
 
  



PS 185/20 Søknad Toppidrettsveka 2021 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 Sigrid Helene Hanssen (H) og Jann O. Krangnes (R) stemte imot innstillingen. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap vedtar å gi økonomisk støtte til Toppidrettsveka 2021 på Hitra. 
Det bevilges kr 500 000,- til gjennomføring av arrangementet. 

2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
3. Som forutsetning for å bevilge midlene, skal søker sette sammen en gruppe med 

representanter fra kommunen, idretten og næringslivet på Hitra. Dette for å 
optimalisere effekten av Toppidrettsveka 2021 for hele hittersamfunnet. 

 
 
Innstilling: 

1. Hitra formannskap vedtar å gi økonomisk støtte til Toppidrettsveka 2021 på Hitra. Det 
bevilges kr 500 000,- til gjennomføring av arrangementet. 

2. Beløpet dekkes ved bruk av disposisjonsfond. 
3. Som forutsetning for å bevilge midlene, skal søker sette sammen en gruppe med 

representanter fra kommunen, idretten og næringslivet på Hitra. Dette for å 
optimalisere effekten av Toppidrettsveka 2021 for hele hittersamfunnet. 

 
  



PS 186/20 Ny felles slamforskrift 2021 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Ordfører ba om det legges til følgende i innstillingen: 

«Slik det ble vedtatt av representantskapet 09.11.2020.» 
 
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommune vedtar forslag til ny felles slamforskrift ReMidt, slik det ble vedtatt av 
representantskapet 09.11.2020, med ikrafttredelsesdato fra 01.01.2021. 
 
Innstilling: 
Hitra kommune vedtar forslag til ny felles slamforskrift ReMidt, med ikrafttredelsesdato fra 
01.01.2021. 
  



PS 187/20 Ny felles renovasjonsforskrift ReMidt 2021 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Ordfører ba om det legges til følgende i innstillingen: 

«Slik det ble vedtatt av representantskapet 09.11.2020,» 
 
Innstillingen, med ovennevnte endring, ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles renovasjonsforskrift ReMidt, Slik det ble 
vedtatt av representantskapet 09.11.2020, med ikraftredelsesdato fra 01.01.2021. 
 
Innstilling: 
Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles renovasjonsforskrift ReMidt, med 
ikraftredelsesdato fra 01.01.2021. 
 
 
  



PS 188/20 Deling av balanseverdier - Snillfjord kommune 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Kommunedirektør trakk saken. 
 
Vedtak: 
 
 
Innstilling: 
1) Hitra kommunestyre vedtar følgende fordeling av balanse for Snillfjord kommune per 

31/12/19 mellom Hitra, Heim og Orkland kommuner: 
Snillfjord > Orkland Hitra Heim

EIENDELER
Anleggsmidler 341 777 518,74 217 884 958,39 82 846 263,47 41 046 296,88

Anleggsmidler - selvkost 23 996 261,01 12 525 690,29 9 624 717,63 1 845 853,09
Anleggsmidler - annet 159 088 662,22 109 300 769,08 29 396 684,39 20 391 208,76
Utlån 5 302 717,51 4 608 636,51 483 908,00 210 173,00
Aksjer og eiendeler 15 262 091,00 7 654 554,52 3 984 086,44 3 623 450,04
Pensjonsmidler 138 127 787,00 83 795 308,00 39 356 867,00 14 975 612,00

Omløpsmidler 24 234 733,92 11 639 654,11 7 332 130,47 5 262 949,34
Kortsiktige fordringer 2 133 762,62 630 661,66 1 581 425,63 -78 324,67
Premieavvik KLP 6 596 721,41 4 441 102,10 713 201,33 1 442 417,98
Kasse, bank 15 504 249,89 6 567 890,35 5 037 503,51 3 898 856,03

SUM EIENDELER 366 012 252,66 229 524 612,50 90 178 393,93 46 309 246,22

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital -73 301 718,23 -63 565 415,62 -31 880 039,83 22 143 737,24

Ubundne fond -1 426 100,55 -693 752,37 -436 592,19 -295 756,00
Ubundne investeringsfond -1 502 875,59 -721 380,28 -465 891,43 -315 603,87
Disposisjonsfond -11 033 533,83 -2 784 802,72 -4 316 349,32 -3 932 381,80
Kapitalkonto -59 185 185,26 -59 291 549,22 -26 613 459,76 26 719 823,73
Endring regn.sk.prinsipper -154 023,00 -73 931,04 -47 747,13 -32 344,83

Langsiktig gjeld -283 743 971,00 -159 122 195,18 -56 624 311,33 -67 997 464,49
Pensjonsforpliktelser -156 493 339,00 -94 971 074,71 -16 150 673,12 -45 371 591,17
Låneforpliktelser -127 250 632,00 -64 151 120,47 -40 473 638,21 -22 625 873,32

Kortsiktig gjeld -8 966 563,43 -6 837 001,70 -1 674 042,77 -455 518,97
Kortsiktig gjeld -8 702 004,29 -6 608 096,47 -1 659 644,07 -434 263,75
Premieavvik SPK -264 559,14 -228 905,23 -14 398,70 -21 255,22

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -366 012 252,66 -229 524 612,50 -90 178 393,93 -46 309 246,22

MEMORIAKONTO 0,00 0,00 0,00 0,00
Ubrukte lånemidler -1 101 637,51 -528 786,00 -341 507,63 -231 343,88
Memoriakonto 1 101 637,51 528 786,00 341 507,63 231 343,88  

2) Hitra kommunestyre delegerer til kommunedirektør å foreta justeringer i balansefordelingen 
knyttet til omfordeling av pensjonsmidler og -forpliktelser samt premieavvik dersom dette 
etter endelig avstemming skulle være nødvendig. 

3) Kostnader påløpt i 2020 knyttet til vedtak Snillfjord kommune gjorde før sammenslåingen er 
holdt utenfor dette oppsettet og skal fordeles mellom kommunene i henhold til 
innbyggerbrøk. 

PS 189/20 Handlings- og økonomiplan 2021-2024 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 



Det ble først foretatt en gjennomgang av protokollen og forslag fremmet sist i møte 17.11. 
Deretter ble det stemt over: 

 Forslag fremmet av Jann O Krangnes (R) om å yte gratis hjemmehjelp til alle som har 
inntekt under 3G, anslått årlig kostnad på 160.000. Forslaget ble enstemmig vedtatt, og 
vil bli innarbeidet i økonomiplanen under RO3 

  Forslag fremmet av Tom Skare (FrP) om å bevilge 15 millioner kroner til utbygging av 
blålys-stasjon. Forslaget fikk ingen stemmer og falt.   

 Forslag fremmet av Sigrid Hanssen (H) om kommunal bevilgning og bidrag på 29 
millioner til asfaltering av fylkesveier. Forslaget fikk 1 stemme avgitt av Sigrid Hanssen 
(H) og falt. 

 
Utvalg for helse og omsorg kom med følgende innstilling fra sitt møte 18.11.2020: 

1. Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp 
for innbyggere som får slike tjenester, og med inntekt under 3G, til kr 160.000 
for 2021. Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021. 

2. Utvalg helse ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning av nedtrekk 
på TNF, da blant annet, det ikke er samsvar mellom reduserte inntekter og 
faktiske brukerbehov. 

3. Utvalget ser behov for at det bygges ut planlagt bofellesskap for demente med 
14 plasser.  

4. I budsjettforslag ligger det bemanning til 7 plasser, utvalget ber om at 
kommunestyret finner dekning for bemanning til de siste 7 plassene, 
kostnadsberegnet til 5,6 millioner kroner. 

5. Utvalget ber videre om, og vil ta aktivt del i, å få utarbeidet en plan med 
bærekraftsmål for helse og omsorg fram mot 2030. I denne skal det inngå behov 
for bygg, anlegg og økt bemanning for å møte økt behov knyttet til 
demografiske endringer. 

6. Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, 
eksempelvis gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i 
formannskapets budsjettgjennomgang 17.11.2020. 

7. Utvalget ber om videreføring av 2 fysioterapihjemler, når to fysioterapeuter med 
1,8 hjemmel avgår med pensjon neste år. 

Formannskapets vurdering og vedtak knyttet til UHO’s forslag: Pkt. 1 er avklart, pkt.2-5 følges 
opp av UHO og kommunedirektør, pkt. 6 vurderes nærmere ifm forhandlinger med 
Frivilligsentralen i januar, pkt.7 innarbeides/dekkes via RO3 sitt budsjettområde. 
 
Utvalg oppvekst har følgende innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024: 

1. Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i 
planperioden. Dette finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfond. 

2. Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. Dette 
finansieres ved bruk av midler fra disposisjonsfondfond. 

3. Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 700.000 kr per år i planperioden. 
Midlene innarbeides i driftsbudsjettet for oppvekst området. 

4. I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 
og 20 millioner i 2024 til tiltak knyttet til Barnehage- og skolebruksplan. 

Formannskapets vurdering og enstemmige vedtak knyttet til UOP’s forslag: 
1. 4 millioner omdisponeres fra frie disposisjonsfond til øremerket disposisjonsfond 

«gratis skolemåltid», og derav årlige bevilgninger på 1 million i økonomiplanperioden 
 



2. 1 million omdisponeres fra frie disposisjonsfond til øremerket disposisjonsfond 
«mulighetsstudie Fillan skole» 

 
3. Kr. 500.000 innarbeides årlig i økonomiplana under RO2 til formålet «ta hele 

kommunen i bruk» 
 
4. I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 

millioner i 2024 til tiltak som avklares gjennom kommende behandling/-er av 
«barnehage- og skolebruksplan». 

 
 
Utvalg for plan, landbruk og miljø kom med følgende innstilling fra sitt møte 19.11.2020: 

På side 55 i handlings- og økonomiplan, i 5. avsnitt, ber utvalget om at det legges til 
følgende setning etter «… tilleggsjord for videreutvikling.»: 
«Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 
74/20, 24.06.2020.» 
Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret 
harmoniseres med Frøya kommune. 
 

Formannskapets vurdering og enstemmige vedtak knyttet til UPLM’s forslag: 
 Følgende innarbeides i dokumentet, slik UPLM har bedt om: «Videre vises det til 

retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 74/20, 
24.06.2020.» 

 Feiegebyret må harmoniseres med Frøya kommune d.v.s. likelydende vedtak må fattes 
 
Ordfører fremmet forslag om: 
1.  at avsatte midler til «nye tiltak hovedplan vann» i tabell 16 økes til ti millioner pr år, 

totalt fra 32, til 40 millioner for planperioden. 
2. Med henvisning til det enstemmige vedtaket i KST den 28.01. i år, så avsettes 10 

millioner i investeringsbudsjettet både i 2021 og i 2022, til sammen 20 millioner, til 
utbedringa av kommunale veier  

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag: 
Det bevilges 200.000 kr i budsjettet til å gi akutt-medisinsk kurs til kommunens 
brannmannskaper. 
Forslaget falt med en mot seks stemmer. Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for forslaget. 
 
Omforent og enstemmig ble det vedtatt å øke rammene til kulturenheten (RO5) med 200.000 
kr årlig i forbindelse med den framtidige kulturskoleplanen. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtakene i dagens møte i formannskapet blir innarbeidet i økonomiplanen, og følger deretter 
med i dokumentet som legges ut til høring som formannskapets forslag. 
 
Deretter ble kommunedirektøren innstilling til vedtak enstemmig vedtatt slik: 
 
Vedtak: 
 



Hitra formannskap vedtar å legge ut forslag til Handlings- og økonomiplan 2021-2024, 
herunder betalingssatser og gebyrregulativ for 2021 for Hitra kommune til offentlig ettersyn i 
perioden 25.11.-09.12.2020. Frist for høringsinnspill er innen den 09.12.2020. 
 
Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte 
budsjettdokument:  

 Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift. 
 Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet. 

 
Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og 
rammetildelingen er netto driftsrammer. 
 
1. Betalingssatser og gebyrer 
Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til 
enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie 
økes i henhold til konsumprisindeksen. 
Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og 
feiing. Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021.  
Renovasjonsgebyr Hamos for 2021 fastsettes til:  

 Renovasjon husholdninger: kr 3.320 eks. mva. 
 Renovasjon fritidshus: kr 1.145 eks. mva. 
 Slamgebyr: 
o Oppmøtepris kr 685 per anlegg, eks. mva. (O) 
o Tømming og behandling fra slamavskiller  kr 215 per m3, eks. mva. (P1) 
o Tømming og behandling fra tett tank  kr 370 per m3, eks. mva. (P2) 
 

Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssatser for 2021 innenfor Vann- og 
avløpssektoren, Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg 
godkjennes.  

 
2. Skatt 
a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut 

eiendomsskatt på: 
I. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for 

petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut 
eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, 
jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. 
Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.   

II. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr 
og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble 
taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er 
differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 
Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 
og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 
promille. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 
c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021.  



 
3. Renter/lån 
Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 74.147.800, jfr. bevilgningsoversikt 
investering. 
Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%.  
Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og 
kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. 
Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp 
som egen sak i kommunestyret. 
 
4. Lønns- og prisvekst 
I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%. 
Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en 
deflator på 2,7% (lønns- og prisvekst).  
 
5. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i 

fremlagt budsjett. 
 
6. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for 

det enkelt rammeområde, slik: 
Utvalg for oppvekst:   Innenfor rammeområde 2 
Utvalg for helse og omsorg:   Innenfor rammeområde 3 
Utvalg for plan, landbruk og miljø:  Innenfor rammeområde 4 
Formannskapet:    Innenfor de øvrige rammeområder 

 
Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. 
 
For investeringer ble det vedtatt følgende: 

- Det legges inn en økning på formål 6726 - Nye tiltak hovedplan vann. Tiltaket økes til 
10 mill kr hvert år i planperioden. 

- Det legges inn 10 mill kr i 2021, og 10 mill kr i 2022 på formål 6712 - Kommunale veier. 
 
For området helse og omsorg ble det vedtatt følgende: 

 Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp for 
innbyggere som får slike tjenester, og med inntekter under 3G, til kr 160.000 for 2021. 
Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021.  

 Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, 
eksempelvis gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapets 
budsjettgjennomgang 17.11.2020. 
 

For området oppvekst ble det vedtatt følgende: 
 Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden. 

Tiltaket finansieres ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond med 4 
millioner kr. 

 Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. Tiltaket 
finansieres ved omdisponering av disposisjonsfond til eget fond. 

 Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 500.000 kr per år i planperioden. 
Midlene innarbeides i driftsbudsjettet for oppvekstområdet gjennom omdisponering 
av disposisjonsfond til eget fond. 



 I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 
20 millioner i 2024 til tiltak knyttet til Barnehage- og skolebruksplanen. 
 

For området plan, landbruk og miljø ble det vedtatt følgende: 
 Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret 

harmoniseres med Frøya kommune. Det forutsettes at Frøya kommune fatter 
likelydende vedtak. 
 

For området kultur ble det vedtatt følgende: 
 Rammene til kulturenheten økes med kr 200.000,- årlig, i forbindelse den framtidige 

kulturskoleplana. 
 
Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 19.11.2020  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
På side 55 i handlings- og økonomiplan, i 5. avsnitt, ber utvalget om at det legges til følgende 
setning etter «… tilleggsjord for videreutvikling.»: 

«Videre vises det til retningslinjer for landbruksforvaltning vedtatt i kommunestyret i PS 
74/20, 24.06.2020.» 

 
Idet formannskapet har bedt om at feiegebyret reduseres, ber utvalget om at gebyret 
harmoniseres med Frøya kommune. 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 18.11.2020  
Behandling: 
 
Omforent 
 
Vedtak: 
 
Utvalg oppvekst har følgende innspill til handlings- og økonomiplan 2021-2024: 

 Det bevilges ekstra midler til gratis skolemåltid med 1 million per år i planperioden 
 Det bevilges 1 million kroner til mulighetsstudie Fillan skole i 2021. 
 Prosjektet «ta hele kommunen i bruk» bevilges 700.000 kr per år i planperioden. 
 I investeringsbudsjettet settes det inn 10 millioner inn i 2022, 20 millioner i 2023 og 20 

millioner i 2024 til Fillan skole. 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.11.2020  
Behandling: 
 
I formannskapsmøte 12.11.2020 fremmet Jann O. Krangnes (R) følgende forslag: 

Det gjøres en utredning av konsekvensen av å tilby gratis hjemmehjelp til personer med 
inntektsgrunnlag på 2G, fra 2G til 3G. 

Utvalget innstiller til formannskapet at dette vedtas. 



 
I formannskapsmøte 12.11.2020 fremmet Tom Skare (FRP) følgende forslag: 
 Det ses på muligheten for et tilbud til kreftpasienter kalt «pusterommet». 
Utvalget vil søke å innarbeide dette i gjeldende rammer. 
 
Utvalget gjennomgikk følgende: 

 Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk 
- Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens 

utredes før eventuell effektuering. 
- Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021 
- Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022 
- Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomta) 

 Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap 
- Driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord 
- Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder 

 Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering 
- Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide 

driftskonsekvenser i driftsbudsjettet 
 Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter 

- Kostnader må inn i driftsbudsjettet 
 Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjemler  

- 2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes. 
 Mobbeombud  

- Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya. 
- Bør dekke alle aldre i samfunnet 

 Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt på 
Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsing til lavere kostnad. 
- Vertskommunesamarbeid 
- Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering 
- Konsulentbistand reduseres til et minimum 
- Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, 

Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for deltakelse i 
turnus på avdelingen(e) 

 
Vedtak: 
 
1. Utvalg for helse og omsorg har kostnadsberegnet effekt av gratis hjemmehjelp for 

innbyggere som får slike tjenester, og med inntekt 2G til 3G, til kr 160.000 for 2021. 
Utvalget foreslår å innføre fritak for egenbetaling fra og med 2021. 
 

2. Utvalg helse ber om at det gjennomføres en konsekvensutredning av nedtrekk på TNF, da 
blant annet, det ikke er samsvar mellom reduserte inntekter og faktiske brukerbehov. 
 

3. Utvalget ser behov for at det bygges ut planlagt bofellesskap for demente med 14 plasser.  
 



4. I budsjettforslag ligger det bemanning til 7 plasser, utvalget ber om at kommunestyret 
finner dekning for bemanning til de siste 7 plassene, kostnadsberegnet til 5,6 millioner 
kroner. 

 
5. Utvalget ber videre om, og vil ta aktivt del i, å få utarbeidet en plan med bærekraftsmål for 

helse og omsorg fram mot 2030. I denne skal det inngå behov for bygg, anlegg og økt 
bemanning for å møte økt behov knyttet til demografiske endringer. 

 
6. Utvalget vil se på muligheter for å bedre tilbudet innenfor kreftomsorgen, eksempelvis 

gjennom tiltak slik som omtalt som «Pusterommet» i formannskapets 
budsjettgjennomgang 17.11.2020. 

 
7. Utvalget ber om videreføring av 2 fysioterapihjemler, når to fysioterapeuter med 1,8 

hjemmel avgår med pensjon neste år. 
 
Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalg - 18.11.2020  
Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
AMU tar budsjettet til orientering. I de omstillings- og forbedringsprosessene vi står ovenfor i 
de nærmeste årene for å balansere kommunens budsjett er det viktig at det legges til rette for 
medvirkning, involvering og samarbeid. På de områdene omstillingene blir størst er det viktig 
at det ligger et godt kunnskapsgrunnlag til grunn for avgjørelsene som tas og at dette 
kommuniseres ut til de ansatte. 
 
Saksprotokoll i Hitra ungdomsråd - 17.11.2020  
Behandling: 
 
Hitra ungdomsråd fremmet følgende omforente innspill til handlings- og økonomiplan 2021-
2024: 

Hitra ungdomsråd ser at det er satt av gode ressurser til barn og unge, og setter stor 
pris på det. Ungdomsrådet vil at det skal satses på gode løsninger for myke trafikanter. 
Trafikksikkerhet er veldig viktig for unge mennesker. 

 
Vedtak: 
 
Hitra ungdomsråd ser at det er satt av gode ressurser til barn og unge, og setter stor pris på 
det. Ungdomsrådet vil at det skal satses på gode løsninger for myke trafikanter. 
Trafikksikkerhet er veldig viktig for unge mennesker. 
 
Saksprotokoll i Eldres råd - 17.11.2020  
Behandling: 
 
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet (felles Brukerråd og Eldres råd): 
 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 



2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 
innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  

3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 
i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 

 
Vedtak: 
 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 

innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 

i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 
 
Enstemmig 
 
 
Saksprotokoll i Brukerråd - 17.11.2020  
Behandling: 
Det ble fremmet følgende forslag til vedtak i møtet (felles Brukerråd og Eldres råd): 
 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 

innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 

i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 
 
Vedtak: 

1. Rådene tar kommunedirektørens framlegg til orientering 
2. Rådene ber om at det settes av nok midler til trafikksikkerhetsarbeid i budsjettet, særlig 

innrettet mot svaksynte og personer med bevegelseshemninger.  
3. Rådene ber om at universell utforming legges til grunn ved framtidige infrastrukturtiltak 

i Fillan sentrum, herunder merking, gangfelt osv. 
 
Enstemmig 
 
 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 12.11.2020  
Behandling: 
 
Jann O. Krangnes (R) ber om at det gjøres en utredning av konsekvensen av å tilby gratis 
hjemmehjelp til personer med inntektsgrunnlag på 2G, fra 2G til 3G. 

Oversendes utvalget for helse og omsorg for forutgåendebehandling før det kommer 
tilbake til formannskapets behandling 24.11.2020. 

 
Tom Skare (FRP) ønsker at man ser på mulighet for et tilbud til kreftpasienter kalt 
«pusterommet». 

Oversendes utvalget for helse og omsorg for forutgåendebehandling før det kommer 
tilbake til formannskapets behandling 24.11.2020. 

 



Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag angående asfaltering av grusveier i 
kommunen. 
 Fylkesveger med grus i Hitra kommune 

FV Strekning Km Bredde m 
6424 Vaslag – Kongensvoll 10,602 5,3 
6426 Sunde – Vågan 9,797 3,5 
6440 Børøsundet – Nordvika 3,584 3,5 
6442 Tranvikan – Utseth 9,493 3,5 
6450 Mastad – Fjellvær 9,635 3,0 
6452 Fjellvær – Reksa 3,469 3,5 
6448 Selvågan 1,284 3,5 
6458 Grefnesvågen 0,500 4,0 
Sum km  48,364  

Kilde: Vegstrategi Trøndelag – grusveger 
 

I nye Hitra kommune har vi totalt 48,4 km med fylkesveger som fortsatt har grusdekke. 
Kilde er statens vegvesens «vegstrategi trøndelag», sist revidert 24. september 2018. 
Fylkesveiene er, i tillegg til dette, delt inn etter hvilken funksjonsklasse de tilhører, fra 
klasse A til E, avhengig av vegens samfunnsbetydning og standard. Hitra kommune har 
en fylkesveg med grus i klasse D, FV 6424 Vaslag – Kongensvoll, resten er i 
funksjonsklasse E. Flere bedrifter er lokalisert mellom Vaslag og Kongensvoll. 

 
Drift og vedlikehold av en grusvei er langt mer krevende enn en asfaltvei. Den må høvles 
jevnlig om man ønsker å opprettholde en god overflatestruktur uten huller og med godt 
tak- og tverrfall for drenering. Videre må tiltak som begrenser støv gjennomføres flere 
ganger pr år og det må tilføres grus for vedlikehold av dekke. For grusveiene i Hitra 
kommune vil en i løpet av en periode på mellom 15 og 20 år passere kostnader for ett 
alternativ med asfaltdekke på veien. På 20 år vil fylkeskommunen spare ca. 15 millioner 
kroner på vedlikehold av grusveiene i kommunen. Fylkesveiene i Hitra kommune med 
grusdekke har en årsdøgntrafikk fra 0 – 200 og for de fleste veiene er det 
personbiltrafikk som utgjør belastningen, slik at en reasfaltering er tidsnok etter 20 år. 
Støv fra grusveiene og trafikk på hullete veier utgjør både en miljømessig og 
samfunnsmessig slitasje og belastning. Vintervedlikehold og ferdsel en vinterdag på en 
asfaltvei, gir større forutsigbarhet både for standard og fremkommelighet enn på en 
grusveg. 

 
Prioritering og rekkefølge for utbedring av kommunens fylkesveier med grus 
Ett forslag til prioritert rekkefølge er skissert i tabell under. Prioriteringer er gjort med 
bakgrunn i økonomi og samfunnsnytte, og med bakgrunn i klassifisering av 
funksjonsklasser. Fv 6425 Vaslag – Kongensvoll har funksjonsklasse D, på strekningen 
finnes flere bedrifter og arbeidsplasser. Det er god økonomi i å fullføre i samme 
området, derfor er Fv 6426 Sunde – Vågan satt opp samtidig. Dette utgjør også 
forklaringen på videre prioritering – fullføre innen samme område før flytting til neste 
prosjekt. 

 
Stordriftsfordeler 
Den beste økonomien for prosjektet får fylkeskommunen ved å fullføre alle veier på ett 
år. To år kortere med vedlikehold av grusvei utgjør alene ca. 6 millioner kroner i 
besparelse, og utgjør inndekning av asfalt på to år av fylkesveiparsellene i kommunen. 



En stor asfaltkontrakt i distriktet, slik som det også ble signalisert i lokalavisa, betyr 
muligheter for plassering av mobilt asfaltverk, noe som betyr reduserte priser på asfalt. 
Kortreist asfalt utgjør en besparelse for dette prosjektet og muligheter for lokalt 
næringsliv både når det gjelder produksjon av asfalt og kjøp av asfalt. 

 
Forslag til prioritering i rekkefølge for budsjett for periode 2021-2024 

FV Strekning Km Bredde 
m 

Asfalteri
ng 2021 

Asfalterin
g 2022 

Asfalterin
g 2023 

Asfalterin
g alle FV i 
2021 

6424 Vaslag – 
Kongensvoll 

10,602 5,3 10,602    

6426 Sunde – 
Vågan 

9,797 3,5 9,979    

6440 Børøsundet – 
Nordvika 

3,584 3,5  3,584   

6442 Tranvikan – 
Utseth 

9,493 3,5  9,493   

6450 Mastad – 
Fjellvær 

9,635 3,0   9,635  

6452 Fjellvær – 
Reksa 

3,469 3,5   3,469  

6448 Selvågan 1,284 3,5   1,284  
6458 Grefnesvågen 0,500 4,0   0,500  
Sum 
km 

 48,364  20,399 13,077 14,888 48,364 

 
Medfinansiering Hitra kommune 
Fylkestinget/hovedutvalg for vei skal før jul behandle to saker som er vesentlig for 
fylkesveier. Den ene saken er budsjettert for 2021 hvor den overordnede økonomiske 
rammen for hvor mye penger som blir avsatt til fylkesveier blir vedtatt. Dette 
konkretiseres ytterligere gjennom et handlingsprogram for fylkesveier med budsjett for 
2021. I tillegg til dette har Stortinget vedtatt en søknadsbasert tilskuddsordning for 
fylkesveier på 400 millioner kroner som skal gå til utbedring av fylkesveistrekninger i 
Norge. Hitra kommune kan, - gjennom å formidle en prioritering og foreslå en 
medfinansiering, være med å påvirke slik at vi får finansiert utbedring av våre grusveier. 
En utbedring som ellers med all sannsynlighet vil ta mange år å få gjennomført. 
I 2018 vedtok fylkestinget i «delstrategi for vei» følgende vedrørende medfinansiering: 
 Ved medfinansiering må andre aktører (offentlige eller private) bidra med minimum 

50% av kostnadene om fylkeskommunen skal vurdere nye tiltak som i 
utgangspunktet ikke inngår i Trøndelag fylkes handlingsprogram. 

 Som premiss for å løfte inn nye prosjekter som følge av medfinansiering, må kost-
nytte effekten for fylkeskommunen være tydelig. 

 Fylkeskommunen inngår ikke avtaler om forskuttering av fylkeskommunale 
veiprosjekter. 

 
Økonomi – prosjekt for utbedring og asfaltering fylkesveier i Hitra kommune 
I tabellen under er det gjort et overslag over kostnader som inkluderer utbedring og 
asfaltering av kommunens fylkesveier med grus. Prisene inkluderer enkel oppgradering på 
grusveiene i forkant av asfaltering og to lag med asfalt, til sammen 8 cm asfaltdekke, 



Prisene er forankret via dialog med asfaltentreprenør og personer med kompetanse fra drift 
og vedlikehold av vei. 

 
Tabellen viser en beregning av pris for utbedring og asfaltering pr år, samt en kolonne som 
tar høyde for asfaltering av alle veier i 2021. Tabellen baserer på 50% medfinansiering fra 
Hitra kommune. 

FV Strekning Km Bredde 
m 

Asfalteri
ng 2021 

Asfalterin
g 2022 

Asfalterin
g 2023 

Asfalterin
g alle FV i 
2021 

6424 Vaslag – 
Kongensvoll 

10,602 5,3 10,602    

6426 Sunde – 
Vågan 

9,797 3,5 9,979    

6440 Børøsundet – 
Nordvika 

3,584 3,5  3,584   

6442 Tranvikan – 
Utseth 

9,493 3,5  9,493   

6450 Mastad – 
Fjellvær 

9,635 3,0   9,635  

6452 Fjellvær – 
Reksa 

3,469 3,5   3,469  

6448 Selvågan 1,284 3,5   1,284  
6458 Grefnesvågen 0,500 4,0   0,500  
Sum 
km 

 48,364  20,399 13,077 14,888 48,364 

 Pris 
utbedring og 
asfaltering i 
kr 

  24.478.8
00,- 

15.692.40
0,- 

17.865.60
0,- 

58.036.80
0,- 

 Andel Hitra 
kommune 
50% i kr 

  12.239.4
00,- 

7.846.200,
- 

8.932.800,
- 

29.018.40
0,- 

 
Hitra kommunes bidrag ved asfaltering fordelt over 3 år: 29.018.400,- 
Hitra kommunes bidrag ved stordriftsfordel – asfaltering alle veier i 2021: 26.568.400,- 
Reduksjon i pris ved fullføring av asfalt på alle veier i 2021: 2.450.000 

 
Forslag til finansiering 
For å finansiere kommunens andel i prosjektet foreslås det å bruke av midler til 
havbruksfond. Denne investeringen gir en varig oppgradering av hittersamfunnet og 
noe alle hitterværinger har nytte og glede av hver dag 

 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmet følgende som vil bli behandlet i utvalg for helse og 
omsorg 18.11.2020: 

 Driftsreduksjon TNF tilsvarende ca 6,8 årsverk – totalt for rammeområdet 11 årsverk 
- Dette er et så stort nedtrekk for dette tjenesteområdet at det må konsekvens 

utredes før eventuell effektuering. 
- Bolig ung driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Dementavdelinger med totalt 14 plasser byggestart 2021 



- Det må kontinuerlig opp bemannes med personell i 2021 og 2022 
- Nødvendig utbyggingsareal bak Helsetunet må erverves (B6 tomta) 

 Rus- og Psykiatriboliger bofelleskap 
- Driftseffektivisering ved samlokalisering? 

 Oppfølging av interpellasjon fra kommunestyret ang. selvmord 
- Konkretisering av oppfølgingen på flere rammeområder 

 Helseplattformen oppfølging av opsjonsavtale for realisering 
- Legge inn nødvendige kostnader i investeringsbudsjettet og innarbeide 

driftskonsekvenser i driftsbudsjettet 
 Tilrettelagt plass for landing med redningshelikopter 

- Kostnader må inn i driftsbudsjettet 
 Utlysning av 2 kommunale fysioterapihjemler  

- 2 fysioterapeuter går av med pensjon og må erstattes. 
 Mobbeombud  

- Kan etableres som et tillegg i vertskommuneavtalen PP tjenesten, med Frøya. 
- Bør dekke alle aldre i samfunnet 

 Gjennomgang av avtaler / kjøp av tjenester med private aktører eksternt og internt 
på Hitra for om mulig å utføre egen / samordnet oppgaveløsing til lavere kostnad. 
- Vertskommunesamarbeid 
- Redusere / fjerne overføringer til medaktører for egen aktivering 
- Konsulentbistand reduseres til et minimum 
- Administrativ ressurs på tjenesteområde / avdelingsnivå slik som – TNF, 

Hjemmetjenesten, helsetunet og forvaltningskontoret skal vurderes for 
deltakelse i turnus på avdelingen(e) 

 
Tom Skare (FRP) fremmet forslag om å bygge blålysstasjon, med plass til brann, politi og 
ambulanse. Til formålet bevilges 15 millioner gjennom avsetting i investeringsbudsjett. 
 
Det ble ikke votert over noen av forslagene som ble fremmet i møtet, men blir tatt med til 
avklaring i møtet den 24.11.2020. 
 
Vedtak: 
 
Saken behandles på nytt i formannskapet 24.11.2020. 
 
Innstilling: 
Hitra kommunestyre godkjenner drifts- og investeringsbudsjettet slik det fremgår i vedlagte 
budsjettdokument:  

 Bevilgningsoversikt drift og investering og økonomisk oversikt drift. 
 Årlig utvikling i gjeld i planperioden, jfr. tabell 9 i dokumentet. 

 
Områdenes og Storkjøkkenets rammer fastsettes i henhold til bevilgningsoversikt drift og 
rammetildelingen er netto driftsrammer. 
 
2. Betalingssatser og gebyrer 
Gebyrer økes i takt med Stortingets fastsatte satser eller med 2,7%. Det vises for øvrig til 
enkeltsaker for detaljert oversikt over gebyrregulativ der også statlige satser er med. Husleie 
økes i henhold til konsumprisindeksen. 



Selvkostprinsippet er lagt til grunn ved fastsettelse av avgifter/gebyrer for vann, avløp og 
feiing. Vann- og avløpsgebyr holdes uendret mens feiegebyret reduseres med 5% i 2021.  
Renovasjonsgebyr Hamos for 2021 fastsettes til:  

 Renovasjon husholdninger: kr 3.320 eks. mva. 
 Renovasjon fritidshus: kr 1.145 eks. mva. 
 Slamgebyr: 
o Oppmøtepris kr 685 per anlegg, eks. mva. (O) 
o Tømming og behandling fra slamavskiller  kr 215 per m3, eks. mva. (P1) 
o Tømming og behandling fra tett tank  kr 370 per m3, eks. mva. (P2) 
 
 

Vedlagte gebyrregulativ og forslag til betalingssatser for 2021 innenfor Vann- og 
avløpssektoren, Plan, landbruk, miljø og brann, kultur, oppvekst og helse og omsorg 
godkjennes.  
 

 
2. Skatt 
a) I medhold av eiendomsskattelovens §§2 og 3 skal det for skatteåret 2021 skrives ut 

eiendomsskatt på: 
III. Kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for 

petroleum, jfr. eiendomsskattelovens §3 bokstav c). Videre skrives det ut 
eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i de tidligere skattlagte verk/bruk, 
jf. andre ledd i overgangsregelen til eiendomsskattelovens §§ 3 og 4. 
Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille.   

IV. Det skrives ut skatt på et særskilt skattegrunnlag som følge av at produksjonsutstyr 
og –installasjoner ikke skal medtas i takstgrunnlaget. De tidligere verk og bruk ble 
taksert og regnet som næringseiendom fra 2019. Det særskilte skattegrunnlaget er 
differansen mellom ny takst for objektene fra 2019 og skattegrunnlaget i 2018. 
Grunnlaget skal i 2021 være redusert med tre syvendedeler (jf. overgangsregel til §§ 3 
og 4 første punktum). Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget skal være 7 
promille. 
Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskriving av 
eiendomsskatt benytter kommunen vedtatte skattevedtekter. 

b) Skattøret fastsettes til 12,15 % i henhold til Regjeringens forslag til Statsbudsjett. 
c) Skatteanslaget fastsettes til kr 138.167.000 for 2021.  
 
3. Renter/lån 
Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2021 på kr 66.147.800, jfr. bevilgningsoversikt 
investering. 
Det beregnes et gjennomsnittlig rentenivå for hele planperioden med 1,7%.  
Lån opptas når rådmannen finner det nødvendig i forhold til prosjektenes utvikling og 
kommunens likviditet, jfr. økonomireglementet. 
Startlån tas opp med inntil kr 7.000.000. Eventuelle økninger i startlån i løpet av året tas opp 
som egen sak i kommunestyret. 
 
4. Lønns- og prisvekst 
I budsjettet for 2021 er det fordelt ut en årslønnsvekst på rammeområdene med 2,2%. 
Prisvekst på innkjøp av varer og tjenester er vurdert til gjennomsnittlig 3,4%. Dette gir en 
deflator på 2,7% (lønns- og prisvekst).  



 
7. Kontrollutvalgets budsjett og kirkens budsjett for drift og investeringer er innarbeidet i 

fremlagt budsjett. 
 
8. Formannskapet og utvalgene gis fullmakt til å omdisponere innenfor utgiftsrammene for 

det enkelt rammeområde, slik: 
Utvalg for oppvekst:   Innenfor rammeområde 2 
Utvalg for helse og omsorg:   Innenfor rammeområde 3 
Utvalg for plan, landbruk og miljø:  Innenfor rammeområde 4 
Formannskapet:    Innenfor de øvrige rammeområder 

 
Vedtatte handlingsregler er veiledende for kommunens økonomistyring. 
 
  



PS 190/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for kulturminner 2020-2023 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Ordfører fremmet følgende forslag: 

INNLEDNING  
Forslag til tilføyelse (til innledningen): 
«Det er også viktig å erkjenne og understreke at kulturminner ikke bare handler om 
varige spor og avtrykk. Og det er nok dette som først og fremst preger vår felles 
historiebok og kulturminner: De usynlige sporene og de ufortalte historiene om 
fiskerbonden og småkårsfolket, fiskeren, husmennene og strandsitterne. Alle de som 
nøysomt søkte å livberge seg og sine, på det vi i dag kaller en bærekraftig måte – de 
som praktiserte det vi i dag med fine ord kaller sirkulærøkonomi.» 
 
Forslag tilføyelser til innstillingens pkt. B: 

Nytt pkt.: Innarbeidelse av korte beskrivelser i kap. 4.5 i dokumentet om: 
a. Sommerbeite som fant sted ute på små øyer og holmer, som alternativ til 

eller i mangel av eiendom til seterdrift  
b. Bureisingsbruket på Skumfossøren 
Nytt punkt: 
Under kap. 5 «Handlingsdel for kulturminner…»: 
a. Tilføyelse under pkt 2 «Heve kunnskap og status…»: Livet og levemåten til 

fiskerbonden, fiskerne, husmennene og strandsitterne på Hitra må beskrives 
på en egnet måte, slik at kunnskapen om dette blir tatt vare på og gjort kjent 
for dagens og nye generasjoner 

b. Tilføyelse pkt 11 «Oversikt over husmannsplasser»: … og strandsittere 
c. Nytt pkt 12: Kartfesting og korte forklaringer om klippfiskberg, tranbrenneri, 

og eventuelle andre nevneverdige næringsvirksomheter knyttet til fiskeriene 
(Jfr. kap. 4.7 «Fiskeriene»). Ansvar og mulige samarbeidspartnere som i 
pkt.11 

d. Nytt pkt 13: Kartfesting og korte forklaringer om den tidlige oppstarten av 
havbruksnæringen (poller og betongdammer for oppdrett, de første klekkeri 
og smoltanlegg, første sjø-/merdanlegg). Ansvar og mulige 
samarbeidspartnere som i pkt.11 

e. Nytt pkt. 14: Kartfesting og kort beskrivelse av øyer som tidligere har hatt 
bosetting (jfr. kap. 4.2) Ansvar og mulige samarbeidspartnere som i pkt.11 

f. Nytt pkt 15: Kartfesting av alle (20?) gjenværende steinvarder/seglmerke (jfr. 
kap. 4.4) Ansvar og mulige samarbeidspartnere som i pkt.11 

g. Dolmen by -Lilleputtbyen- på Oløya og Dolmøya må kartfestes og omtales på 
egnet sted i kulturminneplanen 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapet vedtok innstillingen samt de ovennevnte endringene/tilføyelsene. 
 
John Lernes, utvalgsleder utvalg for plan, landbruk og miljø, fremmet følgende forslag på vegne 
av utvalget: 

«Utvalg plan miljø landbruk beklager at vi ikke har hatt plan for kulturminner til 
behandling før vedtak i formannskap\kommunestyre. Utvalget har allikevel sett på 
planen og har følgende forslag til endring.  



Under punkt om nyere sefrakbygg legges følgende setning inn:  
«Dette gjelder bygg som har en særegen byggeskikk som bør varetas for 
framtida.»  
Det må legges inn i planen at eldre naust kan gjenoppbygges i samme stil som de 
hadde, dersom det kan legges fram dokumentasjon på hvordan de var. Da kan 
byggeskikksveileder fravikes. Det forutsetter at naustet blir brukt til formålet 
naust i denne sammenheng. 

Formannskapet vedtar forslaget fra utvalg for plan, landbruk og miljø. 
 
Vedtak: 
 
A Hitra kommunestyre egengodkjenner Plan for kulturminner 2020-2023 i medhold av 

plan- og bygningslovens § 11-15. 
 
B Følgende endringer i planforslaget vedtas: 
 Tilføyelse til innledningen: 

«Det er også viktig å erkjenne og understreke at kulturminner ikke bare 
handler om varige spor og avtrykk. Og det er nok dette som først og fremst 
preger vår felles historiebok og kulturminner: De usynlige sporene og de 
ufortalte historiene om fiskerbonden og småkårsfolket, fiskeren, husmennene 
og strandsitterne. Alle de som nøysomt søkte å livberge seg og sine, på det vi i 
dag kaller en bærekraftig måte – de som praktiserte det vi i dag med fine ord 
kaller sirkulærøkonomi.» 

 
1. I kap. 1.4 skrives teksten om slik at det fremgår at Svein Bertil Sæther representerte 

Kystmuseet i prosjektgruppa. 
2. I kap. 2.1 tas det med at kulturminner i sjø eldre enn 100 år er automatisk freda i 

rammen 
3. I kap 2.2 endres tekst til Kystmuseet - Kystmuseet har kulturvern som sitt arbeidsfelt, 

men er også en sentral aktør innen kulturminnevernet, som en viktig (...) 
4. I figur 3 legges SOSIAL VERDI inn som et punkt. Dette fanger opp den trivsel og 

sosiale kontakten som ofte ligger i felles innsats for å ta vare på kulturminner, svært 
ofte knytta til frivilligheten.  

5. I kap 3.1 tas følgende setning inn: Kystmuseets engasjement på Dolm prestegård og 
med krigsminnene på Hemnskjela er gode eksempler på slik verditenkning lokalt hos 
oss. 

6. I kap 3.2 tas følgende tillegg inn i siste avsnitt: Kystmuseet har ansvaret for 
gjennomføringa, med Hitra historielag som medspiller. 

7. I kap. 4.2 under «Gammelstua på Skaget» tas følgende tekst inn: Gammelstua på 
Skaget kan være rundt 300 år gammel, trulig et av Hitras eldste trehus. Den er et lite 
svalgangshus, som var 1600-tallets byggeskikk. Huset kan også ha vært ei 
røykovnstue, en hustype som gikk av moten på Hitra i første del av 1700-tallet. Huset 
eies i dag av Stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Kystmuseet har restaurert huset 
utvendig.(...) Det tas inn nytt foto av stua slik den fremstår i dag. 

8. I kap 4.2 tas benevnelsen «Storgårdene» ut og kapittelet endres til Gårdene. 
9. Begrepet Tapestiden tas ut. Det skrives i stedet: Mye tyder på at det fantes hjort på 

Hitra allerede i steinalderen. Tekst knyttet til engelskmannen Wood, tas ut. 
10. Under kapittel om Gårdene tas Dolm prestegård inn med eget avsnitt. 
11. Det tas inn et eget avsnitt med Hjort og jakt i kap 4.7. 



12. Tekst i avsnitt om Rørøya endres til: Rørøya i Kvennværet er et av de eldste 
handelsstedene på Hitra. 

13. Figur 43 skiftes til kopi av Paul A Kaald sin tegning fra 1812. 
14. Tekst under Dolm kirke og Fillan kirke endres iht. innspill fra Kystmuseet. 
15. Tekst vedrørende kirka på Undås, Hestøya og Forsnes kapell tas inn i planforslaget 

iht. innspill fra Kystmuseet. 
16. Tekst vedrørende veier i kap. 4.4 endres iht. innspill fra Kystmuseet. 
17. I kap. 4.5 tas det inn ny tekst vedrørende kulturlandskapet på Dolm. 
18. I kap 4.6 tas det inn ny tekst om vetter iht. innspill fra Kystmuseet. 
19. I kap. 4.7 endres tekst om kverna på Meland iht. innspill fra Kystmuseet. 
20. Det tas inn en ekstra setning under Hestneshola hvor det påføres og det utarbeides 

en tverrfaglig plan for hitraskolen «Ta hele kommunen i bruk» hvor Hestneshola blir 
en del av innholdet og aktivitet i planen. 

21. I kap. 4.8 endres tekst for å tydeliggjøre behovet for kunnskapsgrunnlag før videre 
prioritering av kulturminner. 

22. Det tas inn ekstra tekst i kap. 2.1 for å understreke plan- og bygningslovens 
vernemuligheter. 

23. Det tas inn tekst i handlingsdelen som refererer tilbake til kap. 4 for å tydeliggjøre 
sammenhengene planen. 

24. I tekst om Hopsjøen tas følgende inn: I tillegg til bygningsmassen har også Hopsjø 
Kyst og Kultursenter båtene Buabruket og Barmfjordsbruket og Margrethe av 
Hopsjøen, samt Aukas båtmotorsamling, Kramboden og Hvalfangstutstillingen som 
viktige elementer. 

25. I kapittel om Hestneshola tas følgende inn (...) og det utarbeides en tverrfaglig plan 
for hitraskolen «Ta hele kommunen i bruk» hvor Hestneshola blir en del av innholdet 
og aktivitet i planen. 

26. Nytt pkt.: Innarbeidelse av korte beskrivelser i kap. 4.5 i dokumentet om: 
a. Sommerbeite som fant sted ute på små øyer og holmer, som alternativ til 

eller i mangel av eiendom til seterdrift  
b. Bureisingsbruket på Skumfossøren 

27. Under kap. 5 «Handlingsdel for kulturminner…»: 
a. Tilføyelse under pkt 2 «Heve kunnskap og status…»: Livet og levemåten til 

fiskerbonden, fiskerne, husmennene og strandsitterne på Hitra må 
beskrives på en egnet måte, slik at kunnskapen om dette blir tatt vare på 
og gjort kjent for dagens og nye generasjoner 

b. Tilføyelse pkt 11 «Oversikt over husmannsplasser»: … og strandsittere 
c. Nytt pkt 12: Kartfesting og korte forklaringer om klippfiskberg, 

tranbrenneri, og eventuelle andre nevneverdige næringsvirksomheter 
knyttet til fiskeriene (Jfr. kap. 4.7 «Fiskeriene»). Ansvar og mulige 
samarbeidspartnere som i pkt.11 

d. Nytt pkt 13: Kartfesting og korte forklaringer om den tidlige oppstarten av 
havbruksnæringen (poller og betongdammer for oppdrett, de første 
klekkeri og smoltanlegg, første sjø-/merdanlegg). Ansvar og mulige 
samarbeidspartnere som i pkt.11 

e. Nytt pkt. 14: Kartfesting og kort beskrivelse av øyer som tidligere har hatt 
bosetting (jfr. kap. 4.2) Ansvar og mulige samarbeidspartnere som i pkt.11 

f. Nytt pkt 15: Kartfesting av alle (20?) gjenværende steinvarder/seglmerke 
(jfr. kap. 4.4) Ansvar og mulige samarbeidspartnere som i pkt.11 



g. Dolmen by -Lilleputtbyen- på Oløya og Dolmøya må kartfestes og omtales 
på egnet sted i kulturminneplanen 

 
C Hitra kommunestyre ber kommunedirektøren om å rette opp planen i samsvar med 

vedtak i denne sak, samt å kunngjøre planvedtak på foreskreven måte. 
 
 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 17.11.2020  
Behandling: 
 
Det ble en diskusjon hvor det ble påpekt flere momenter/tema som må vurderes inntatt i 
planen. 
 
Ordføreren fremmet deretter utsettelsesforslag om at saken utsettes til neste møte 
24.11.2020. Og da slik at representantene til/i dette møtet fremmer konkrete forslag som nye 
punkt til innstillinga. 
 Utsettelsesforslaget vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Behandling av saken utsettes til neste møte 24.11.2020. 
 
Innstilling: 
A Hitra kommunestyre egengodkjenner Plan for kulturminner 2020-2023 i medhold av 

plan- og bygningslovens § 11-15. 
 
B Følgende endringer i planforslaget vedtas: 

1. I kap. 1.4 skrives teksten om slik at det fremgår at Svein Bertil Sæther 
representerte Kystmuseet i prosjektgruppa. 

2. I kap. 2.1 tas det med at kulturminner i sjø eldre enn 100 år er automatisk freda i 
rammen 

3. I kap 2.2 endres tekst til Kystmuseet - Kystmuseet har kulturvern som sitt arbeidsfelt, 
men er også en sentral aktør innen kulturminnevernet, som en viktig (...) 

4. I figur 3 legges SOSIAL VERDI inn som et punkt. Dette fanger opp den trivsel og sosiale 
kontakten som ofte ligger i felles innsats for å ta vare på kulturminner, svært ofte 
knytta til frivilligheten.  

5. I kap 3.1 tas følgende setning inn: Kystmuseets engasjement på Dolm prestegård og 
med krigsminnene på Hemnskjela er gode eksempler på slik verditenkning lokalt hos 
oss. 

6. I kap 3.2 tas følgende tillegg inn i siste avsnitt: Kystmuseet har ansvaret for 
gjennomføringa, med Hitra historielag som medspiller. 

7. I kap. 4.2 under «Gammelstua på Skaget» tas følgende tekst inn: Gammelstua på 
Skaget kan være rundt 300 år gammel, trulig et av Hitras eldste trehus. Den er et lite 
svalgangshus, som var 1600-tallets byggeskikk. Huset kan også ha vært ei røykovnstue, 
en hustype som gikk av moten på Hitra i første del av 1700-tallet. Huset eies i dag av 
Stiftelsen Kystmuseet i Sør-Trøndelag. Kystmuseet har restaurert huset utvendig.(...) 
Det tas inn nytt foto av stua slik den fremstår i dag. 

8. I kap 4.2 tas benevnelsen «Storgårdene» ut og kapittelet endres til Gårdene. 



9. Begrepet Tapestiden tas ut. Det skrives i stedet: Mye tyder på at det fantes hjort på 
Hitra allerede i steinalderen. Tekst knyttet til engelskmannen Wood, tas ut. 

10. Under kapittel om Gårdene tas Dolm prestegård inn med eget avsnitt. 
11. Det tas inn et eget avsnitt med Hjort og jakt i kap 4.7. 
12. Tekst i avsnitt om Rørøya endres til: Rørøya i Kvennværet er et av de eldste 

handelsstedene på Hitra. 
13. Figur 43 skiftes til kopi av Paul A Kaald sin tegning fra 1812. 
14. Tekst under Dolm kirke og Fillan kirke endres iht. innspill fra Kystmuseet. 
15. Tekst vedrørende kirka på Undås, Hestøya og Forsnes kapell tas inn i planforslaget iht. 

innspill fra Kystmuseet. 
16. Tekst vedrørende veier i kap. 4.4 endres iht. innspill fra Kystmuseet. 
17. I kap. 4.5 tas det inn ny tekst vedrørende kulturlandskapet på Dolm. 
18. I kap 4.6 tas det inn ny tekst om vetter iht. innspill fra Kystmuseet. 
19. I kap. 4.7 endres tekst om kverna på Meland iht. innspill fra Kystmuseet. 
20. Det tas inn en ekstra setning under Hestneshola hvor det påføres og det utarbeides en 

tverrfaglig plan for hitraskolen «Ta hele kommunen i bruk» hvor Hestneshola blir en del 
av innholdet og aktivitet i planen. 

21. I kap. 4.8 endres tekst for å tydeliggjøre behovet for kunnskapsgrunnlag før videre 
prioritering av kulturminner. 

22. Det tas inn ekstra tekst i kap. 2.1 for å understreke plan- og bygningslovens 
vernemuligheter. 

23. Det tas inn tekst i handlingsdelen som refererer tilbake til kap. 4 for å tydeliggjøre 
sammenhengene planen. 

24. I tekst om Hopsjøen tas følgende inn: I tillegg til bygningsmassen har også Hopsjø Kyst 
og Kultursenter båtene Buabruket og Barmfjordsbruket og Margrethe av Hopsjøen, 
samt Aukas båtmotorsamling, Kramboden og Hvalfangstutstillingen som viktige 
elementer. 

25. I kapittel om Hestneshola tas følgende inn (...) og det utarbeides en tverrfaglig plan for 
hitraskolen «Ta hele kommunen i bruk» hvor Hestneshola blir en del av innholdet og 
aktivitet i planen. 

 
C Hitra kommunestyre ber kommunedirektøren om å rette opp planen i samsvar med 

vedtak i denne sak, samt å kunngjøre planvedtak på foreskreven måte. 
 
  



PS 191/20 Delegeringsreglement 2020-2023 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) fremmet følgende forslag: 

Under punkt 3.1.3 føres flyktningestjenesten inn i siste setning bak voksenopplæringen 
og lærlingordningen. 
 

Sigrid Helene Hanssen (H) fremmet følgende forslag: 
Endringene av delegeringsreglementet vedtatt i utvalg for helse og omsorg tas inn i 
delegeringsreglementet. 

 
Formannskapet stemte alternativt imellom innstillingen vedtatt i formannskapsmøte 
29.09.2020 med tilføyelsen under 3.1.3. slik det er foreslått av Ida Broholm og forlaget 
fremmet av Sigrid Hanssen: 

Formannskapets innstilling med nevnte tillegg fikk seks stemmer, og ble dermed 
vedtatt. 
Sigrid Helene Hanssen (H) stemte for sitt eget forslag. 

 
Vedtak: 
 

1. Hitra kommunestyret vedtar forslag til delegeringsreglement slik det 
foreligger, med tilføyelse av Flyktningetjenesten under punkt 3.1.3 

2. Delegeringsreglementet revideres en gang per valgperiode. 
 
 
Saksprotokoll i Utvalg for oppvekst - 18.11.2020  
Behandling: 
 
Formannskapets innstilling vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
1. Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglementet slik det foreligger. 
2. Delegeringsreglementet revideres en gang per valgperiode. 
 
Saksprotokoll i Utvalg for helse og omsorg - 18.11.2020  
Behandling: 
 
Lars P. Hammerstad fremmet følgende forslag til endring i delegeringsreglementet: 
 
1. INNLEDNING  
2 avsnitt 3 setning avsluttes ved komma.  
Ny setning blir da: - «Delegering innebærer her at kommunestyret overfører til andre den 
myndighet organet selv har.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
Avslutningsvis etter 3 avsnitt tilføyes følgende setning:  



«Delegert myndighet er en tillit som blir vist for å opptre på vegne av og bistå med å realisere 
kommunestyrets vilje.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
Innledningen avsluttes på samme måte som tidligere med følgende:  
«Delegeringsreglementet skal evalueres ved slutten av hver kommunestyreperiode.  
Delegeringsreglementet skal gjennomgås med det nye kommunestyret som et ledd i 
folkevalgtopplæringen.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
2. BESTEMMELSE OM UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET.  

2.1 Generell forutsetning.  
 
Tilføye ny setninger: «Delegert myndighet til et Utvalg eller Kommunedirektøren kan delegeres 
videre. All videre delegering skal være skriftlig og være i samsvar med lover, forskrift, planer og 
rammer gitt av kommunestyret.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
2.2 Rett til å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfeller.  
 
Tilføy følgende setninger, som også står i gjeldende reglement: «Det skal i kommunens 
arkivsystem føres et register av presedenssaker som danner retningslinjer for behandling av 
enkeltsaker. Prinsipielle saker skal alltid avgjøres av et politisk organ.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET  

3.1 Delegering til formannskapet  
3.1.1 Myndighet og ansvarsområde.  

 
Setningen endres avslutningsvis slik etter kommunelov…, «særlov og hvor ikke myndigheten 
ved reglement eller delegering er lagt til annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren. 
Formannskapet kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i kurante saker til 
kommunedirektøren.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.1.2 Spesiell delegering til formannskapet. Endres til: Delegering av avgjørelses myndighet.  
 
2 setning endres til: «Formannskapet treffer vedtak innenfor sitt ansvarsområde når saken 
skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det 
ikke er tid til å innkalle dette. Kommunestyret underrettes ved meldingssak ved første 
påfølgende møte.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 



3.1.3 Innstillende myndighet.  
Siste avsnitt, i siste setning settes punktum etter VAR. Det betyr at voksenopplæringa og 
lærlingeordningen strykes fra setningen.  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.1.6 Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelser.  
Siste setning i første avsnitt strykes.  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.2 DELEGERING TIL ORDFØRER.  
 
3.2.4 Myndighet i økonomiske saker.  
Etter 2 setning og 2 avsnitt settes følgende setning inn: «Ekteskapsloven gir ordfører og 
varaordfører direkte myndighet til å forestå vigsler.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.3 DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØREN.  
 
3.3.3 Delegering etter særlov.  
Setningen tilføyes følgende etter avsluttende punktum. som omgjøres til komma, - dersom 
ordfører eller varaordfører er forhindret fra å forestå vigsel selv.  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.4 DELEGERING TIL UTVALG FOR OPPVEKST.  
 
3.5.1 Myndighet- og ansvarsområde  
Endres til:  
«Utvalg for Oppvekst har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på tjenester og 
tjenesteproduksjonen innen rammeområdet oppvekst.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.5.2 Generell myndighet.  
Nytt avsnitt avslutningsvis.  
«Utvalg for Oppvekst kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i kurante saker til 
kommunedirektøren.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.5.4 Ansvarsområde.  
Opplistingen med kulepunkter etter 2 avsnitt tilføyes følgende 2 kulepunkter:  
 Voksenopplæringa  
 Lærlingeordninga  
 Flyktningetjenesten. 
Vedtas enstemmig. 



 
3.6  DELEGERING TIL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG.  
 
3.6.1 Myndighets- og ansvarsområde.  
Endres til:  
«Utvalg for Helse og Omsorg har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på tjenester og 
tjenesteproduksjon innen rammeområdet Helse og Omsorg.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.6.2 Generell myndighet.  
Nytt avsnitt avslutningsvis.  
«Utvalg for helse og omsorg kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i kurante saker til 
kommunedirektøren.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.6.4 Ansvarsområde.  
Etter opplistingen av kulepunkter tilføyes følgende:  
«Under punkt 3.1.3 er formannskapet delegert ansvaret for regionalt / interkommunalt 
samarbeid, dette vil dermed være overordnet og gjelde for alle regionale og interkommunale 
avtaler innenfor alle av utvalgets opplistede ansvarspunkter.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.7 DELEGERING TIL PLAN, LANDBRUK OG MILJØ  
 
3.7.1 Myndighets- og ansvarsområde.  
Endres til:  
«Utvalg for Plan, Landbruk og Miljø har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på 
tjenesteproduksjonen innen rammeområdene for plan, landbruk, miljø og brannvern.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.7.2 Generell myndighet.  
Nytt avsnitt avslutningsvis.  
«Utvalg for plan, landbruk og miljø kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i kurante 
saker til kommunedirektøren.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.8 DELEGERING TIL ELDRERÅD.  
3.8.1 Myndighets- og ansvarsområde  
Nytt avsnitt avslutningsvis.  
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / opplæring i 
brukermedvirkning til rådet.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 



3.9 DELEGERING TIL BRUKERRÅD.  
3.9.1 Myndighets- og ansvarsområde  
Nytt avsnitt avslutningsvis.  
Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / opplæring i 
brukermedvirkning til rådet.  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
3.10 DELEGERING TIL UNGDOMSRÅD.  
3.10.1 Myndighets- og ansvarsområde  
Nytt avsnitt avslutningsvis.  
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / opplæring for 
hele ungdomsrådet.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 

4. DELEGERING FRA FORMANNSKAP.  
 
Ny ingress:  
«Formannskapet kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren som 
foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til kommunestyret som 
meldingssak.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
4.1.3 Tilsettingsmyndighet.  
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer først 
etter forutgående drøfting i formannskapet.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 

5. DELEGERING FRA UTVALG FOR OPPVEKST  
 
Ny ingress:  
«Utvalg for oppvekst kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren som 
foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til kommunestyret som 
meldingssak.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
5.1.2 Annen delegering  
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og avklaringer 
med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og anleggsprosjekter» skal følges.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 

6. DELEGERING FRA UTVALG FOR HELSE OG OMSORG  
 
Ny ingress:  



«Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake 
til kommunestyret som meldingssak.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
6.1.2 Annen delegering  
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og avklaringer 
med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og anleggsprosjekter» skal følges.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 

7. DELEGERING FRA UTVALG FOR PLAN, LANDBRUK OG MILJØ  
 
Ny ingress:  
«Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake 
til kommunestyret som meldingssak.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
7.1.2 Annen delegering  
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og avklaringer 
med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og anleggsprosjekter» skal følges.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 

8. DELEGERING FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET  
 
Ny ingress:  
«Administrasjonsutvalget kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren 
som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til kommunestyret 
som meldingssak.»  
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
8.1.2 Stillingsressurser  
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer først 
etter forutgående drøfting i formannskapet.» 
Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemmer imot. 
 
Lars P. Hammerstad fremmet avslutningsvis følgende forslag: 

Delegeringsreglement med de ovennevnte endringene oversendes til formannskapets 
som innstilling fra utvalg helse og omsorg. 

Vedtas med 3 mot to stemmer. Malfrid Olava Knutshaug (AP) og Ann Bodil Kosber Wingan (AP) 
stemte imot forslaget. 
 
Vedtak: 



 
Utvalg helse og omsorg ber om at følgende endringer blir tatt inn i delegeringsreglementet: 
 

1. INNLEDNING 
2 avsnitt 3 setning avsluttes ved komma. 
Ny setning blir da: - «Delegering innebærer her at kommunestyret overfører til andre 
den myndighet organet selv har.» 
Avslutningsvis etter 3 avsnitt tilføyes følgende setning: 
«Delegert myndighet er en tillit som blir vist for å opptre på vegne av og bistå med å 
realisere kommunestyrets vilje.» 
Innledningen avsluttes på samme måte som tidligere med følgende: 
«Delegeringsreglementet skal evalueres ved slutten av hver kommunestyreperiode. 
Delegeringsreglementet skal gjennomgås med det nye kommunestyret som et ledd i 
folkevalgtopplæringen.» 

 
2. BESTEMMELSE OM UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET. 

2.1 Generell forutsetning. 
Tilføye ny setninger: «Delegert myndighet til et Utvalg eller Kommunedirektøren 
kan delegeres videre. All delegering skal være skriftlig og være i samsvar med lover, 
forskrift, planer og rammer gitt av kommunestyret.» 

2.2 Rett til å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfeller. 
Tilføy følgende setninger: «Det skal i kommunens arkivsystem føres et register av 
presedenssaker som danner retningslinjer for behandling av enkeltsaker. Prinsipielle 
saker skal alltid avgjøres av et politisk organ.» 

 
3. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET 

3.1 Delegering til formannskapet 
3.1.1 Myndighet og ansvarsområde. 

Setningen endres avslutningsvis slik etter kommunelov… , «særlov og hvor 
ikke myndigheten ved reglement eller delegering er lagt til annet folkevalgt 
organ eller kommunedirektøren. Formannskapet kan videre-delegere 
fullmakt til å ta avgjørelser i kurante saker til kommunedirektøren.» 

3.1.2 Spesiell delegering til formannskapet. Endres til: Delegering av avgjørelses 
myndighet. 
2 setning endres til: «Formannskapet treffer vedtak innenfor sitt 
ansvarsområde når saken skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er 
nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 
Kommunestyret underrettes ved meldingssak ved første påfølgende møte.» 

3.1.3 Innstillende myndighet. 
Siste avsnitt, i siste setning settes punktum etter VAR. Det betyr at 
voksenopplæringa og lærlingeordningen strykes fra setningen. 

      3.1.6   Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelser. 
         Siste setning i første avsnitt strykes. 

3.2 DELEGERING TIL ORDFØRER. 
3.2.4 Myndighet i økonomiske saker. 
Etter 2 setning og 2 avsnitt settes følgende setning inn: «Ekteskapsloven gir 
ordfører og varaordfører direkte myndighet til å forestå vigsler.» 

3.3 DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØREN. 
3.3.3 Delegering etter særlov. 



Setningen tilføyes følgende etter avsluttende punktum. som omgjøres til komma, - 
dersom ordfører eller varaordfører er forhindret fra å forestå vigsel selv. 

3.4 DELEGERING TIL UTVALG FOR OPPVEKST. 
3.5.1 Myndighet- og ansvarsområde 
Endres til: 
«Utvalg for Oppvekst har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på tjenester 
og tjenesteproduksjonen innen rammeområdet oppvekst.» 
3.5.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for Oppvekst kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i kurante 
saker til kommunedirektøren.» 
3.5.4 Ansvarsområde. 
Opplistingen med kulepunkter etter 2 avsnitt tilføyes følgende 2 kulepunkter: 

 Voksenopplæringa 
 Lærlingeordninga 

3.5 DELEGERING TIL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. 
3.6.1 Myndighets- og ansvarsområde. 
Endres til: 
«Utvalg for Helse og Omsorg har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på 
tjenester og tjenesteproduksjon innen rammeområdet Helse og Omsorg.» 
3.6.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for helse og omsorg kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i 
kurante saker til kommunedirektøren.» 
3.6.4 Ansvarsområde. 
Etter opplistingen av kulepunkter tilføyes følgende: 
«Under punkt 3.1.3 er formannskapet delegert ansvaret for regionalt / 
interkommunalt samarbeid, dette vil dermed være overordnet og gjelde for alle 
regionale og interkommunale avtaler innenfor alle av utvalgets opplistede 
ansvarspunkter.» 

3.6 DELEGERING TIL PLAN, LANDBRUK OG MILJØ 
3.7.1 Myndighets- og ansvarsområde. 
Endres til: 
«Utvalg for Plan, Landbruk og Miljø har det politiske ansvaret for standard og 
kvalitet på tjenesteproduksjonen innen rammeområdene for plan, landbruk, miljø 
og brannvern.» 
3.7.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for plan, landbruk og miljø kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i 
kurante saker til kommunedirektøren.» 
3.8 DELEGERING TIL ELDRERÅD. 
3.8.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring i brukermedvirkning til rådet.» 

3.9 DELEGERING TIL BRUKERRÅD. 
3.9.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 



Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring i brukermedvirkning til rådet. 

3.10 DELEGERING TIL UNGDOMSRÅD. 
3.10.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring for hele ungdomsrådet.» 

 
4. DELEGERING FRA FORMANNSKAP. 
Ny ingress:  
«Formannskapet kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren som 
foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til kommunestyret 
som meldingssak.» 

4.1.3 Tilsettingsmyndighet. 
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer 
først etter forutgående drøfting i formannskapet.» 

 
5. DELEGERING FRA UTVALG FOR OPPVEKST 
Ny ingress:  
«Utvalg for oppvekst kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren 
som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til 
kommunestyret som meldingssak.» 

5.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

 
6. DELEGERING FRA UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 
Ny ingress:  
«Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak.» 

6.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

 
7. DELEGERING FRA UTVALG FOR PLAN, LANDBRUK OG MILJØ 
Ny ingress:  
Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak. 

7.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

 
8. DELEGERING FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 
Ny ingress:  



«Administrasjonsutvalget kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak.» 

8.1.2 Stillingsressurser 
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer 
først etter forutgående drøfting i formannskapet.» 

 
 
Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 05.11.2020  
Behandling: 
 
Ida Karoline Refseth Broholm (AP) fremmer følgende forslag: 

Under punkt 3.1.3 føres flyktningetjenesten inn i siste setning bak voksenopplæring og 
lærlingordningen. 

 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmer forslag til endringer i delegeringsreglementet. Forslaget 
gjaldt følgende endringer: 
 

1. Delegeringsreglement vedtatt 14.04.2016 i sak 38/2016 oppheves. 
 

2. Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglement med følgende endringer:  
 

1. INNLEDNING 
2 avsnitt 3 setning avsluttes ved komma. 
Ny setning blir da: - «Delegering innebærer her at kommunestyret overfører til andre 
den myndighet organet selv har.» 
Avslutningsvis etter 3 avsnitt tilføyes følgende setning: 
«Delegert myndighet er en tillit som blir vist for å opptre på vegne av og bistå med å 
realisere kommunestyrets vilje.» 
Innledningen avsluttes på samme måte som tidligere med følgende: 
«Delegeringsreglementet skal evalueres ved slutten av hver kommunestyreperiode. 
Delegeringsreglementet skal gjennomgås med det nye kommunestyret som et ledd i 
folkevalgtopplæringen.» 

 
2. BESTEMMELSE OM UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET. 

2.1 Generell forutsetning. 
Tilføye ny setninger: «Delegert myndighet til et Utvalg eller Kommunedirektøren 
kan delegeres videre. All delegering skal være skriftlig og være i samsvar med lover, 
forskrift, planer og rammer gitt av kommunestyret.» 

2.2 Rett til å gjøre bruk av delegert myndighet i særskilte tilfeller. 
Tilføy følgende setninger: «Det skal i kommunens arkivsystem føres et register av 
presedenssaker som danner retningslinjer for behandling av enkeltsaker. Prinsipielle 
saker skal alltid avgjøres av et politisk organ.» 

 
3. DELEGERING FRA KOMMUNESTYRET 

3.1 Delegering til formannskapet 
3.1.1 Myndighet og ansvarsområde. 

Setningen endres avslutningsvis slik etter kommunelov… , «særlov og hvor 
ikke myndigheten ved reglement eller delegering er lagt til annet folkevalgt 



organ eller kommunedirektøren. Formannskapet kan videre-delegere 
fullmakt til å ta avgjørelser i kurante saker til kommunedirektøren.» 

3.1.2 Spesiell delegering til formannskapet. Endres til: Delegering av avgjørelses 
myndighet. 
2 setning endres til: «Formannskapet treffer vedtak innenfor sitt 
ansvarsområde når saken skulle vært avgjort av kommunestyret, når det er 
nødvendig at vedtaket treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. 
Kommunestyret underrettes ved meldingssak ved første påfølgende møte.» 

3.1.3 Innstillende myndighet. 
Siste avsnitt, i siste setning settes punktum etter VAR. Det betyr at 
voksenopplæringa og lærlingeordningen strykes fra setningen. 

      3.1.6   Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelser. 
         Siste setning i første avsnitt strykes. 

3.2 DELEGERING TIL ORDFØRER. 
3.2.4 Myndighet i økonomiske saker. 
Etter 2 setning og 2 avsnitt settes følgende setning inn: «Ekteskapsloven gir 
ordfører og varaordfører direkte myndighet til å forestå vigsler.» 

3.3 DELEGERING TIL KOMMUNEDIREKTØREN. 
3.3.3 Delegering etter særlov. 
Setningen tilføyes følgende etter avsluttende punktum. som omgjøres til komma, - 
dersom ordfører eller varaordfører er forhindret fra å forestå vigsel selv. 

3.4 DELEGERING TIL UTVALG FOR OPPVEKST. 
3.5.1 Myndighet- og ansvarsområde 
Endres til: 
«Utvalg for Oppvekst har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på tjenester 
og tjenesteproduksjonen innen rammeområdet oppvekst.» 
3.5.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for Oppvekst kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i kurante 
saker til kommunedirektøren.» 
3.5.4 Ansvarsområde. 
Opplistingen med kulepunkter etter 2 avsnitt tilføyes følgende 2 kulepunkter: 

 Voksenopplæringa 
 Lærlingeordninga 

3.5 DELEGERING TIL UTVALG FOR HELSE OG OMSORG. 
3.6.1 Myndighets- og ansvarsområde. 
Endres til: 
«Utvalg for Helse og Omsorg har det politiske ansvaret for standard og kvalitet på 
tjenester og tjenesteproduksjon innen rammeområdet Helse og Omsorg.» 
3.6.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for helse og omsorg kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i 
kurante saker til kommunedirektøren.» 
3.6.4 Ansvarsområde. 
Etter opplistingen av kulepunkter tilføyes følgende: 
«Under punkt 3.1.3 er formannskapet delegert ansvaret for regionalt / 
interkommunalt samarbeid, dette vil dermed være overordnet og gjelde for alle 
regionale og interkommunale avtaler innenfor alle av utvalgets opplistede 
ansvarspunkter.» 



3.6 DELEGERING TIL PLAN, LANDBRUK OG MILJØ 
3.7.1 Myndighets- og ansvarsområde. 
Endres til: 
«Utvalg for Plan, Landbruk og Miljø har det politiske ansvaret for standard og 
kvalitet på tjenesteproduksjonen innen rammeområdene for plan, landbruk, miljø 
og brannvern.» 
3.7.2 Generell myndighet. 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Utvalg for plan, landbruk og miljø kan videre-delegere fullmakt til å ta avgjørelser i 
kurante saker til kommunedirektøren.» 
3.8 DELEGERING TIL ELDRERÅD. 
3.8.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring i brukermedvirkning til rådet.» 

3.9 DELEGERING TIL BRUKERRÅD. 
3.9.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring i brukermedvirkning til rådet. 

3.10 DELEGERING TIL UNGDOMSRÅD. 
3.10.1 Myndighets- og ansvarsområde 
Nytt avsnitt avslutningsvis. 
«Kommunedirektøren sørger for å avklare og legge til rette for nødvendig kurs / 
opplæring for hele ungdomsrådet.» 

 
4. DELEGERING FRA FORMANNSKAP. 
Ny ingress:  
«Formannskapet kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren som 
foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til kommunestyret 
som meldingssak.» 

4.1.3 Tilsettingsmyndighet. 
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer 
først etter forutgående drøfting i formannskapet.» 

 
5. DELEGERING FRA UTVALG FOR OPPVEKST 
Ny ingress:  
«Utvalg for oppvekst kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til kommunedirektøren 
som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes tilbake til 
kommunestyret som meldingssak.» 

5.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

 
6. DELEGERING FRA UTVALG FOR HELSE OG OMSORG 
Ny ingress:  



«Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak.» 

6.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

 
7. DELEGERING FRA UTVALG FOR PLAN, LANDBRUK OG MILJØ 
Ny ingress:  
Utvalg for helse og omsorg kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak. 

7.1.2 Annen delegering 
Det tilføyes følgende i setningen etter punktum. «– etter forutgående drøftinger og 
avklaringer med utvalget. Hitra kommunes «retningslinjer for bygge- og 
anleggsprosjekter» skal følges.» 

 
8. DELEGERING FRA ADMINISTRASJONSUTVALGET 
Ny ingress:  
«Administrasjonsutvalget kan selv foreta videre-delegering av fullmakt til 
kommunedirektøren som foreslått i underliggende punkter. Videredelegeringen meldes 
tilbake til kommunestyret som meldingssak.» 

8.1.2 Stillingsressurser 
Ny setning: «Ansettelser i ledende / overordnede stillinger på kommunalsjef nivå, skjer 
først etter forutgående drøfting i formannskapet.» 

 
 
Ordfører fremmer deretter følgende utsettelsesforslag 

1. Saken utsettes. 
2. Kommunedirektør bes om å foreta en nærmere vurdering av forslag fremmet i 

kommunestyret i dag den 05.11.2020. 
3. Deretter fremmer kommunedirektørens nye vurdering fram for ny behandling i 

formannskapet og deretter ny behandling i kommunestyret før året er omme 
Forslaget vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 

1. Saken utsettes. 
2. Kommunedirektør bes om å foreta en nærmere vurdering av forslag fremmet i 

kommunestyret i dag den 05.11.2020. 
3. Deretter fremmer kommunedirektørens nye vurdering fram for ny behandling i 

formannskapet og deretter ny behandling i kommunestyret før året er omme 
 
 
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 192/20 Søknad Næringsfond Covid19 - Fjellvær gjestegård 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommune avslår søknaden om tilskudd fra «Næringsfond Covid19» fra Fjellvær 
Gjestegård org.nr: 970161724 for å legge til rette for campingturisme 
 
 
Innstilling: 

 Hitra kommune avslår søknaden om tilskudd fra «Næringsfond Covid19» fra Fjellvær 
Gjestegård org.nr: 970161724 for å legge til rette for campingturisme 

 
  



PS 193/20 Søknad «Næringsfond Covid19» - Landevaag Interiørdesign AS 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Landevaag Interiørdesign AS org. 812125842 tildeles tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 200 000,- 
Tilskuddet skal brukes til utvikling av utendørsmøbler «Sustainable Scandinavian 
Design» et nytt varemerke Hitra. 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med regelverket, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
 
Innstilling: 

1. Landevaag Interiørdesign AS org. 812125842 tildeles tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 200 000,- 
Tilskuddet skal brukes til utvikling av utendørsmøbler «Sustainable Scandinavian 
Design» et nytt varemerke Hitra. 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med regelverket, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
  



PS 194/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Helgebostad hagebruk 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med en endring fra 170.000,- til 150.000,-. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap tildeler Helgebostad Hagebruk org. 920396259 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 150 000,- til styrking og utvikling av 
Helgebostad Hagebruk. 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker 
og når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
 
Innstilling: 

1. Hitra formannskap tildeler Helgebostad Hagebruk org. 920396259 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 170 000,- til styrking og utvikling av 
Helgebostad Hagebruk. 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
  



PS 195/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Marine Metall AS 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med en endring fra 225.000,- til 210.000,-. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap tildeler Marine Metall AS org. 924374462 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 210 000,-  
Tilskuddet skal bidra til å utvikle kompetanse og innovative, nyskapende løsninger for 
havbruksnæringen. 

2. Det forutsetter at forretningsadressen blir Hitra når nybygget står ferdig på Sandstad 
og senest 31.12.2021 – ellers vil tilskuddet kreves tilbakebetalt. 

3. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker 
og når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

4. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
 
Innstilling: 

1. Hitra formannskap tildeler Marine Metall AS org. 924374462 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 225 000,-  
Tilskuddet skal bidra til å utvikle kompetanse og innovative, nyskapende løsninger for 
havbruksnæringen. 

2. Det forutsetter at forretningsadressen blir Hitra når nybygget står ferdig på Sandstad og 
senest 31.12.2021 – ellers vil tilskuddet kreves tilbakebetalt. 

3. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

4. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
  



PS 196/20 Søknad "Næringfond Covid19" Hitra Næringsforening 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om en vurdering av sin egen habilitet i denne saken fordi hun er 
via selskapet Angel Amfi delaktig i søknaden. 
 Formannskapet vedtok enstemmig at Hanssen erklæres inhabil. 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap tildeler Hitra Næringsforening AS org. 979187548 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 347 000,-   
Tilskuddet gis som støtte til deltagelse i prosjektet KystOpplevelser og utvikling av 
helårs tilbud for grupper og individuelle reisende i regionen.  

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker 
og når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Da dette er et toårig prosjekt må tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert 
innen 31.12.2022. 

 
 
Innstilling: 

1. Hitra formannskap tildeler Hitra Næringsforening AS org. 979187548 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 347 000,-   
Tilskuddet gis som støtte til deltagelse i prosjektet KystOpplevelser og utvikling av 
helårs tilbud for grupper og individuelle reisende i regionen.  

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Da dette er et toårig prosjekt må tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert 
innen 31.12.2022. 

 
  



PS 197/20 Søknad "Næringssfond Covid19" Hopsjø Kyst og Kultursenter AS 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) tiltrådte igjen møtet. 
 
Ole Laurits Haugen (AP) og Jann O. Krangnes (R) ba om en vurdering av sin habilitet i denne 
saken idet de begger er aksjonærer i det aktuelle selskapet. 
 Formannskapet vedtok enstemmig at de erklæres inhabile. 
 Ida karoline Refseth Broholm overtok som ordfører. 
 John Lernes (AP) stilte som varamedlem i saken. 
Innstillingen ble vedtatt enstemmig 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap tildeler Hopsjø Kyst og Kultursenter AS org. 817961452 tilskudd fra 
Hitra kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 160 000,-. Dette gis til støtte for 
bortfall av omsetning i forbindelse med årets Hopsjødager  

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker 
og når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
 
Innstilling: 
 

1. Hitra formannskap tildeler Hopsjø Kyst og Kultursenter AS org. 817961452 tilskudd fra 
Hitra kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 160 000,-. Dette gis til støtte for 
bortfall av omsetning i forbindelse med årets Hopsjødager  

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
  



PS 198/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Hevd 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap tildeler HEVD org. 825862412 tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 100 000,-  
Midlene skal brukes for å tilrettelegge for erfaringsutveksling, kompetanseheving og 
personlig utvikling blant nærings- og samfunnsinteresserte i øyregionen 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker 
og når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
 
Innstilling: 

1. Hitra formannskap tildeler HEVD org. 825862412 tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 100 000,-  
Midlene skal brukes for å tilrettelegge for erfaringsutveksling, kompetanseheving og 
personlig utvikling blant nærings- og samfunnsinteresserte i øyregionen 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021 
 
  



PS 199/20 Søknad "Næringsfond Covid19" Explore Hitra 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt, med endring fra 173.000.- til 250.000,-. 
 
Vedtak: 
 

1. Hitra formannskap tildeler Explore Hitra AS org. 916529082 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 250 000,-  
Tilskuddet gis som støtte til gjennomføring av vertskapskurs med spesialtilpasset 
norskundervisning vintermånedene 2021. 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker 
og når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021. 
 
Innstilling: 

1. Hitra formannskap tildeler Explore Hitra AS org. 916529082 tilskudd fra Hitra 
kommunes «Næringsfond Covid19» med kr. 173 000,-  
Tilskuddet gis som støtte til gjennomføring av vertskapskurs med spesialtilpasset 
norskundervisning vintermånedene 2021. 

2. Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene, ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 

3. Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.2021. 
 
PS 200/20 Tilknytning havneselskap 
 
 
Møtet ble hevet kl. 17:30 
 
 
 
Ole Laurits Haugen 
Ordfører 

Bjarne Nygård   
Møtesekretær   


