
 

 
Hitra kommune 
 

 

 
Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Hitra kommunestyre 
Møtested: Kommunestyresalen, Hitra rådhus 
Dato: 26.11.2020 
Tidspunkt: 11:00 – 18:20 

 
 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører AP 
Eldbjørg Broholm Medlem AP 
Arnt Julius Breivoll Medlem AP 
John Lernes Medlem AP 
Bjørn Jensen Medlem AP 
Monica Mollan Medlem AP 
Lars Erik Strand Vitsø Medlem AP 
Erlend Broholm Medlem SV 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Guro-Karoline Aabakken Medlem R 
Torfinn Stub Medlem V 
Lars P. Hammerstad Medlem UAV 
Arnt Magne Flesvik Medlem SP 
Johannes Ludvik Håvik Medlem SP 
Per Johannes Ervik Medlem PP 
Synnøve Aslaug Hanssen Medlem PP 
Jan Egil Handberg Medlem PP 
Otto Jæger Lien Medlem PP 
Dag Willmann Medlem H 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 
Tom Skare Medlem FRP 
Bjørg Reitan Bjørgvik Medlem FRP 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Tor Johan Sagøy MEDL UAV 
Ann Bodil Kosberg Wingan Medlem AP 

 



Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Stig Atle Lervåg Tor Johan Sagøy H 
Ivar Kværnø kl. 14:00-16:15 Dag Willmann H 
Ivar Kværnø I sak PS 126/20 Sigrid Helene Hanssen H 
Geir Samdahl i sak PS 126/20 Tom Skare  FRP 
Ingen Ann Bodil Kosberg Wingan  

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
Dag Robert Bjørshol Tidligere kommunalsjef plan, landbruk og miljø 
Emil Melting Kontroller 
Marit Aune Kommuneplanlegger 

 
Ved møtets start telte kommunestyret 24 medlemmer, og ble dermed lovlig satt. 
 
Innkalling var utsendt 19.11.2020. Det fremkom ingen merknader. 
 
Protokoll fra møte den 05.11.2020 ble godkjent som framlagt. 
 
Dag Willmann (H) ble innvilget permisjon mellom klokken 14:00 og 16:15. 
 Ivar Kværnø stilte som vara for Willmann i dette tidsrommet. 
 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) ble innvilget permisjon i tidsrommet 15:40 og 16:10. Ingen vara 
møtte i dette tidsrommet. 
 
Det ble også behandlet sak PS 126/20 Tilknytning havneselskap som ble utdelt 
kommunestyrets medlemmer i møtet. Saken ble behandlet i lukket møte iht. offentleglova § 
23. 
 

Orienteringer: 
Høsttanker v/ Sokneprest, Birgith Østnes 
 
ReMidt AS og ReMidt Næring AS v/ Daglig leder, Trygve Berdal 
 
Hitra kino og nye planer jfr. Sak 121 i dagens møte v/ Leder for arbeidsutvalget, Tom Skare 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 114/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 05.11.2020  

PS 115/20 Endring i medlemmene av Hitra Ungdomsråd  

PS 116/20 Ny felles renovasjonsforskrift ReMidt 2021  

PS 117/20 Ny felles slamforskrift 2021  

PS 118/20 Prioritering av asfaltering/ oppgradering av 
fylkeskommunale veier 

 

PS 119/20 Revidering av plan for forvaltningsrevisjonen 2020-
2024 

 

PS 120/20 Delegeringsreglement 2020-2023  

PS 121/20 Hitra kino 2022 - 2032  

PS 122/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for 
idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 

 

PS 123/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for 
kulturminner 2020-2023 

 

PS 124/20 Møteplan 2021  

PS 125/20 Melding - Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 
12.10.2020 

 

 Referatsaker  

RS 15/20 Referat fra Samarbeidsforum 16.10.2020  

 Saker til behandling  

PS 126/20 Tilknytning havneselskap – Lukket iht. offentleglova § 
23 

X 

 
 
  



Saker til behandling 

PS 114/20 Godkjenning av protokoll fra møtet den 05.11.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Protokoll fra kommunestyremøte 05.11.2020 godkjennes enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 05.11.2020 godkjennes. 
 
  



PS 115/20 Endring i medlemmene av Hitra Ungdomsråd 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i Hitra Ungdomsråd iht. vedtak i Hitra 
ungdomsråd 03.11.2020 i PS 27/20. 

1. Følgende representanter fritas fra sine verv som medlemmer av Hitra ungdomsråd: 
a. Kevin H. Nielsen, Leder 
b. Adrian F. Selsbak, Nestleder 
c. Paulina Jodelyte, Medlem 
d. Signe M. Lund, Vara 

2. Vararepresentantene Aleksander Borck-Larsen og Oliwier Konarski velges som faste 
representanter til utgangen av 2022. 

3. Sofie Horgmo Reksen velges som nytt fast medlem til utgangen av 2022. 
4. Nora Selvåg, Tim Strøm og Sara El Yamani tas inn som nye vararepresentanter til 

utgangen av 2022. 
 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre vedtar følgende endringer i Hitra Ungdomsråd iht. vedtak i Hitra 
ungdomsråd 03.11.2020 i PS 27/20. 

1. Følgende representanter fritas fra sine verv som medlemmer av Hitra ungdomsråd: 
a. Kevin H. Nielsen, Leder 
b. Adrian F. Selsbak, Nestleder 
c. Paulina Jodelyte, Medlem 
d. Signe M. Lund, Vara 

2. Vararepresentantene Aleksander Borck-Larsen og Oliwier Konarski velges som faste 
representanter til utgangen av 2022. 

3. Sofie Horgmo Reksen velges som nytt fast medlem til utgangen av 2022. 
4. Nora Selvåg, Tim Strøm og Sara El Yamani tas inn som nye vararepresentanter til 

utgangen av 2022. 
  



PS 116/20 Ny felles renovasjonsforskrift ReMidt 2021 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  

Behandling: 
 
Dag Willmann (H) forlot møtet klokken 14:00. Ivar Kværnø (H) tiltrådte møtet som vara i hans 
sted. 
 
Innstillingen fra formannskapet 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. 
 

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 117/20 Ny felles slamforskrift 2021 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommunestyre vedtar forslag til ny felles slamforskrift ReMidt, slik det ble vedtatt av 
representantskapet 09.11.2020, med ikrafttredelsesdato fra 01.01.2021. 
 
 

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 118/20 Prioritering av asfaltering/ oppgradering av fylkeskommunale veier 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Sigrid Helene Hanssen fremmet følgende forslag: 

1. Hitra kommunestyre foreslår for Trøndelag fylkeskommue 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 ihht. 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 kommunens 
andel i prosjektet finansieres med midler fra fond. 

 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmet følgende forslag: 

Det vises til forslag fremmet av Hitra Høyre i saken. Forslaget synliggjør behovet for 
oppgraderinger av fylkesgrusveinettet som benyttes av et stort antall Hitterværinger, 
næringsdrivende, fritidsboligeiere og tilreisende fra store deler av verden, hver eneste 
dag året gjennom med alle årstiders utfordringer. 
Med bakgrunn i at det er hverdager det er flest av for våre innbyggere og besøkende, 
ønsker Hitra kommune å synliggjøre vilje og engasjement ved å tydeliggjøre det 
overmodne behovet for fast dekke på disse veiene, ved å vedta med finansiering. 
Hitra kommunestyre ønsker å synliggjøre Hitra kommunes sterke vilje til handling, 
utover det å levere en kommunal prioriteringsliste av ønsket rekkefølge av oppgradering 
og asfaltering av veilenkene.  
Hitra kommunestyres vilje og ønske om handling, tydeliggjøres gjennom med 
finansiering og kommer tydelig til uttrykk gjennom kommunestyrets vedtak. 
Hitra kommunestyre har klare forventninger til rask og effektiv behandling og 
oppfølging fra Trøndelag Fylkeskommune. Oppgraderingen av grusveinettet forventes 
begrenset til en forsterkning av toppdekket med bruk av veinett som armering og kun 
punktvise utbedringer av veilenkene der behovet er reelt til stede.  
Hitra kommunestyre anser dette som en tilfredsstillende og «god nok løsning» for en 
langsiktig og holdbar kvalitetsforbedring av veinettet i flere ti-år fremover. 
 
Endringsforslag: 
1. Hitra kommunestyre anbefaler overfor Trøndelag Fylkeskommune følgende 

prioriteringer over rekkefølgen for oppgraderinger av de fylkeskommunale 
veilenkene i Hitra kommune: 

1. Fv – 6424 Valslag – Kongensvoll 
2. Fv – 6426 Sunde – Vågan 



3. Fv – 6450 Mastadkrysset – Fjellvær 
4. Fv – 6452 Fjellvær – Reksa 
5. Fv – 6448 Selvågan 
6. Fv – 6442 Tranvikan – Utseth 
7. Fv – 6440 Børøysundet – Nordvika 
8. Fv – 6458 Grefsnesvågen 

2. Hitra kommune bevilger kr 30 millioner i 2021 som med finansiering til oppgradering 
og asfaltering. Beløpet finansieres med bruk av kommunens frie disposisjons fond, 
etter kommende overføringer fra Havbruksfondet til Hitra kommune i planperioden. 
Med finansieringen forutsetter effektuering og igangsetting fra Trøndelag 
Fylkeskommune innen utgangen av økonomiplanperioden i 2024. 

3. Vedtaket oversendes fylkeskommunen umiddelbart etter at det er vedtatt av Hitra 
kommunestyre. 

 
Per J. Ervik (PP) fremmet følgende forslag: 

Små veistrekk som Børøysundet og Grefnesvågen blir prioritert og tatt først, dersom vi 
får mere disponible midler fra fylkeskommunen. 

 
Ordfører fremmet følgende forslag til tilleggspunkt til formannskapets innstilling: 

Blant de prioriterte strekninger kan det være aktuelt for Hitra kommune å endre 
rekkefølge slik at korte veistrekk som Børøsundet (ca 1 km) og Grefsnesvågen (ca 0,5 
km) blir utbedret først. 
Hitra kommune kan være villig til å forhandle om medfinansiering. 
Resultatet av slike forhandlinger framlegges kommunestyret for nærmere godkjenning, 
før kommunal medfinansiering er endelig avklart og vedtatt. 

 
Sigrid Helene Hanssen (H) ba om å få avholde gruppemøte. Dette ble innvilget. 
 
Etter gruppemøtet ble det fremmet følgende omforente forslag: 
 

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 – Fjellvær 
5. Sunde – Vågan  
6. Fjellvær – Reksa 
7. Selvågan 
8. Grefsnesvågen  

Blant de prioriterte strekninger kan det være aktuelt for Hitra kommune å endre 
rekkefølge slik at korte veistrekk som Børøsundet, Grefsnesvågen og Selvågan blir 
utbedret først. 
Hitra kommune er villig til å forhandle om medfinansiering. 
Resultatet av slike forhandlinger framlegges kommunestyret for nærmere godkjenning, 
før kommunal medfinansiering er endelig avklart og vedtatt. 

 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) trakk sitt forslag: 
 



Per J. Ervik (PP) trakk sitt forslag. 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) trakk sitt forslag. 
 
Det omforente forslaget ble deretter enstemmig vedtatt. 
 
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 – Fjellvær 
5. Sunde – Vågan  
6. Fjellvær – Reksa 
7. Selvågan 
8. Grefsnesvågen  

 
Blant de prioriterte strekninger kan det være aktuelt for Hitra kommune å endre rekkefølge 
slik at korte veistrekk som Børøsundet, Grefsnesvågen og Selvågan blir utbedret først. 
Hitra kommune er villig til å forhandle om medfinansiering. 
Resultatet av slike forhandlinger framlegges kommunestyret for nærmere godkjenning, før 
kommunal medfinansiering er endelig avklart og vedtatt. 
 
Vedtaket oversendes fylkeskommunen umiddelbart når det er vedtatt i kommunestyret. 
 
 

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 119/20 Revidering av plan for forvaltningsrevisjonen 2020-2024 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom planperioden 
 

Kontrollutvalgets innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. 
2. Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre endringer i planen 

gjennom planperioden 
 
  



PS 120/20 Delegeringsreglement 2020-2023 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) fremmet følgende forslag: 

Det vises til politisk prosess, behandling og involvering av kommunestyrets medlemmer, 
råd og utvalg. 

 Hitra kommunestyre vedtar forslag til delegeringsreglement med følgende endringer: 
3. Delegering fra kommunestyret 
 3.1 Delegering fra kommunestyret 
  3.1.3 Innstillende myndighet 

Siste avsnitt, i siste setning, settes det punktum etter (VAR). 
Voksenopplæringen og lærlingeordningen strykes fra setningen. 

   3.1.6 Myndighet til å treffe vedtak eller gi uttalelser. 
Setningen «Utvalg for Helse og Omsorg er innstillende myndighet 
til FSK i denne type saker.» Strykes. 

  3.5 Delegering til utvalg for oppvekst 
   3.5.4 Ansvarsområde 

Opplistingen med kulepunkter etter 2. avsnitt tilføyes følgende 3 
kulepunkter: 

 Voksenopplæringen 
 Lærlingeordningen 
 Flyktningetjenesten 

 
Kommunestyret stemte deretter mellom formannskapets innstilling, og forslaget fremmet av 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) 
 Formannskapets innstilling ble vedtatt med 14 mot 9 stemmer. 
 Følgende representanter stemte for Lars P. Hammerstads (Uavh.) forslag: 

 Otto Jæger Lien (PP) 
 Jan Egil Handberg (PP) 
 Sigrid Helene Hanssen (H) 
 Ivar Kværnø (H) 
 Tom Skare (FRP) 
 Bjørg Reitan Bjørgvik (FRP) 
 Lars P. Hammerstad (Uavh.) 
 Synnøve Hanssen (PP) 
 Stig Atle Lervåg (H) 

 
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 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 121/20 Hitra kino 2022 - 2032 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
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. 
 

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 122/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for idrett og fysisk aktivitet 
2020-2023 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Guro Karoline Aabakken (R) forlot møtet midlertidig klokken 15:30. 
 
Lars P. Hammerstad (Uavh.) forlot møtet klokken 15:40. 
 
Møtet har nå 22 medlemmer med i salen. 
 
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
A Hitra kommunestyre egengodkjenner Plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 i 

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

1. Friidrettsbane på Varsla tas ut av plandokumentet. 
2. Turstier opp mot Sundfjellet ligger på Sunde, og ikke på Hemnskjela. Vættan 

ligger på Hemnskjela. Og Stolpnesfjellet ligger i Vågan. Dette rettes i 
dokumentet. 

3. På Sunde merkes lekeplassen som ballbinge i boligfelt. 
4. I kap. 2.10 tas ekstra punkt inn i teksten: Arbeide for større grad av universelt 

utformede idrettsanlegg og turmål. 
5. Begrepsforklaring på fysisk aktivitet endres på side 5 i plandokumentet. Tekst 

endres til: Fysisk aktivitet – all bevegelse utover hvile og stillesitting som fører 
til økt puls, eks. egenorganisert trenings- og mosjonsaktivitet, inkludert 
friluftsliv og aktiviteter preget av lek. 

6. Det tas inn en ekstra setning i kap. 2.10 – (...) Det må være fokus hvordan vi 
kan inkludere de gruppene som i dag faller utenfor aktivitetene. 

7. Alle tiltak i planforslaget samles i nytt kapittel 8. 
8. I kap. 3.4 tas ekstra punkt inn i teksten:  

- Det vektlegges sterkere dialog med lag/ foreninger for å få 
bedreoversikt over når anlegg er tenkt gjennomført. 

- Det vil ved innmelding av anlegg settes krav til at det skal vedlegges en 
oversikt over totale investeringskostnader og økonomiske 
konsekvenser. 

9. Setning i kap. 4.4 endres til: Arbeide frem oppdaterte forvaltningsplaner for alle 
statlig sikrede friluftsområder og ha fokus på økt tilrettelegging og 
formidlingsarbeid i disse områdene. 

10. Friidrettsanlegg Sandstad stadion, løpebane/legging av fast dekke fjernes fra 
prioriteringslisten. 

11. Gamle Ansnes gressbane tas inn som fremtidig nærmiljøanlegg. 
12. Figur 15 endres til kartutsnitt brukt i Hitra i Tall 

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: 
 
Formannskapet fremmet merknader til kommuneplanlegger. 
 
Eldbjørg Broholm påpekte at idrettsrådet har etterspurt politisk representant. Hun ba om at 
kommunen avklarer hvem dette blir. 
 
Innstillingen, samt omforente tilføyelser/endringer i selve dokumentet ble vedtatt enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
A Hitra kommunestyre egengodkjenner Plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 i 

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

1. Friidrettsbane på Varsla tas ut av plandokumentet. 
2. Turstier opp mot Sundfjellet ligger på Sunde, og ikke på Hemnskjela. Vættan 

ligger på Hemnskjela. Og Stolpnesfjellet ligger i Vågan. Dette rettes i 
dokumentet. 

3. På Sunde merkes lekeplassen som ballbinge i boligfelt. 
4. I kap. 2.10 tas ekstra punkt inn i teksten: Arbeide for større grad av universelt 

utformede idrettsanlegg og turmål. 
5. Begrepsforklaring på fysisk aktivitet endres på side 5 i plandokumentet. Tekst 

endres til: Fysisk aktivitet – all bevegelse utover hvile og stillesitting som fører til 
økt puls, eks. egenorganisert trenings- og mosjonsaktivitet, inkludert friluftsliv 
og aktiviteter preget av lek. 

6. Det tas inn en ekstra setning i kap. 2.10 – (...) Det må være fokus hvordan vi kan 
inkludere de gruppene som i dag faller utenfor aktivitetene. 

7. Alle tiltak i planforslaget samles i nytt kapittel 8. 
8. I kap. 3.4 tas ekstra punkt inn i teksten:  

- Det vektlegges sterkere dialog med lag/ foreninger for å få bedreoversikt 
over når anlegg er tenkt gjennomført. 

- Det vil ved innmelding av anlegg settes krav til at det skal vedlegges en 
oversikt over totale investeringskostnader og økonomiske konsekvenser. 

9. Setning i kap. 4.4 endres til: Arbeide frem oppdaterte forvaltningsplaner for alle 
statlig sikrede friluftsområder og ha fokus på økt tilrettelegging og 
formidlingsarbeid i disse områdene. 

10. Friidrettsanlegg Sandstad stadion, løpebane/legging av fast dekke fjernes fra 
prioriteringslisten. 

11. Gamle Ansnes gressbane tas inn som fremtidig nærmiljøanlegg. 
12. Figur 15 endres til kartutsnitt brukt i Hitra i Tall 

C Hitra kommunestyre ber kommunedirektøren om å rette opp planen i samsvar med 
vedtak i denne sak, samt å kunngjøre planvedtak på foreskreven måte. 

 
 

Innstilling: 

 



A Hitra kommunestyre egengodkjenner Plan for idrett og fysisk aktivitet 2020-2023 i 
medhold av plan- og bygningslovens § 11-15. 

B Følgende endringer i planforslaget vedtas: 
1. Friidrettsbane på Varsla tas ut av plandokumentet. 

2. Turstier opp mot Sundfjellet ligger på Sunde, og ikke på Hemnskjela. Vættan 
ligger på Hemnskjela. Og Stolpnesfjellet ligger i Vågan. Dette rettes i 
dokumentet. 

3. På Sunde merkes lekeplassen som ballbinge i boligfelt. 
4. I kap. 2.10 tas ekstra punkt inn i teksten: Arbeide for større grad av universelt 

utformede idrettsanlegg og turmål. 
5. Begrepsforklaring på fysisk aktivitet endres på side 5 i plandokumentet. Tekst 

endres til:  Fysisk aktivitet – all bevegelse utover hvile og stillesitting som fører 
til økt puls, eks. egenorganisert trenings- og mosjonsaktivitet, inkludert friluftsliv 
og aktiviteter preget av lek. 

6. Det tas inn en ekstra setning i kap. 2.10 – (...) Det må være fokus hvordan vi kan 
inkludere de gruppene som i dag faller utenfor aktivitetene. 

7. Alle tiltak i planforslaget samles i nytt kapittel 8. 
8. I kap. 3.4 tas ekstra punkt inn i teksten:  

- Det vektlegges sterkere dialog med lag/ foreninger for å få bedreoversikt 
over når anlegg er tenkt gjennomført. 

- Det vil ved innmelding av anlegg settes krav til at det skal vedlegges en 
oversikt over totale investeringskostnader og økonomiske konsekvenser. 

9. Setning i kap. 4.4 endres til: Arbeide frem oppdaterte forvaltningsplaner for alle 
statlig sikrede friluftsområder og ha fokus på økt tilrettelegging og 
formidlingsarbeid i disse områdene. 

10. Friidrettsanlegg Sandstad stadion, løpebane/legging av fast dekke fjernes fra 
prioriteringslisten. 

11. Gamle Ansnes gressbane tas inn som fremtidig nærmiljøanlegg. 
12. Figur 15 endres til kartutsnitt brukt i Hitra i Tall 

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 123/20 Merknadsbehandling og egengodkjenning av Plan for kulturminner 2020-2023 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Dag Willmann (H) tiltrådte møtet igjen klokken 14:06. Ivar Kværnø forlot dermed møtet. 
 
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
A Hitra kommunestyre egengodkjenner Plan for kulturminner 2020-2023 i medhold av 

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

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 

28. Under punkt om nyere sefrakbygg legges følgende setning inn: «Dette gjelder 
bygg som har en særegen byggeskikk som bør ivaretas for framtida.» 

29. 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 vr. Da kan 
byggeskikksveileder fravikes. Det forutsetter at naustet blir brukt til formålet 
naust, i denne sammenheng. 

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 - 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 124/20 Møteplan 2021 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 



 
Møteplan med Ordførers justerte forslag ble tatt til orientering. 
 
Vedtak: 
 
Møteplan for 2021, slik den nå foreligger, tas til orientering. 
 

Innstilling: 

Hitra kommunestyre tar vedlagte møteplan til orientering. 
 
  



PS 125/20 Melding - Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 12.10.2020 

Saksprotokoll i Hitra kommunestyre - 26.11.2020  
Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra kontrollutvalget 12.10.2020 tas til orientering. 
 

Innstilling: 

Kommunestyret tar protokoll fra møtet i kontrollutvalget 12.10.2020 til orientering. 
 
  



Referatsaker 

RS 15/20 Referat fra Samarbeidsforum 16.10.2020 

  



Saker til behandling 

PS 126/20 Tilknytning havneselskap 

Behandling: 
 
Møtet ble lukket iht. offentleglova § 23. 
 
Sigrid Helene Hanssen (H) ble vurdert som inhabil i saken idet hun er styremedlem i 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og forlot dermed møtet klokken 16:15. Ivar Kværnø (H) 
stiller som vara for Hanssen i denne saken. 
 
Tom Skare (FRP) ble vurdert som inhabil i denne saken idet hun er varamedlem av styret i 
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, og forlot dermed møtet klokken 16:15. Geir Samdahl (FRP) 
stiller som vara for Skare i denne saken. 
 
Guro-Karoline Aabakken (R) forlot møtet klokken 16:12 grunnet sykdom. 
 
Kommunestyret telte 23 medlemmer ved i behandlingen av denne saken. 
 
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
 

1. Med henvisning til selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS varsler 
Hitra kommunestyre herved om sin uttreden av selskapet. I den anledning ber 
kommunestyret om uttalelse fra havneselskapets styre og havneråd.   

2. Hitra kommunestyre legger til grunn at slik uttreden kan skje med virkning fra 
31.12.2021, med mindre partene finner det mulig å gjennomføre en uttreden på et 
tidligere tidspunkt. 

3. Det bes om at havneselskapets styre avklarer grunnlaget for og størrelsen på 
utløsningssum. Deretter finner Hitra kommune det naturlig å gjennomføre nærmere 
forhandlinger, slik at man kommer fram til en mest mulig minnelig løsning.  

4. Hitra kommune vil søke om å bli deltakerkommune i Trondheim Havn IKS. Derav vil 
det i en forhandlingsløsning, slik Hitra kommune ser det, kunne være aktuelt med 
direkte forhandlinger om overdragelse av eiendeler og rettigheter mellom 
havneselskapene. Vi ber også om at dette spørsmålet avklares i KNH’s bestemmende 
organ. Hvis ikke direkte overdragelser mellom havneselskapene er mulig eller 
akseptabelt, så vil selvsagt Hitra kommune forholde seg til det. 

5. Ordfører og kommunedirektør gis fullmakt til å inngå nærmere forhandlinger med 
Trondheim Havn for å avklare hva som kan oppnås ved og betingelser for inntreden i 
Trondheim Havn IKS. Forhandlingsresultatet, sammen med nærmere avklaring 
knyttet til pkt. 1-4, framlegges for kommunestyret for nærmere behandling, avklaring 
og vedtak. 

 
 
Saksprotokoll i Hitra formannskap - 24.11.2020  
Behandling: 
 
Møtet ble lukket iht. offentleglova § 23 



 
Sigrid Helene Hanssen (H) ble vurdert som inhabil i den aktuelle saken idet hun er styremedlem 
i Kristiansund og Nordmøte Havn IKS, og forlot dermed møtet. 
 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 

1. Med henvisning til selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS varsler Hitra 
kommunestyre herved om sin uttreden av selskapet. I den anledning ber 
kommunestyret om uttalelse fra havneselskapets styre og havneråd.   

2. Hitra kommunestyre legger til grunn at slik uttreden kan skje med virkning fra 
31.12.2021, med mindre partene finner det mulig å gjennomføre en uttreden på et 
tidligere tidspunkt. 

3. Det bes om at havneselskapets styre avklarer grunnlaget for og størrelsen på 
utløsningssum. Deretter finner Hitra kommune det naturlig å gjennomføre nærmere 
forhandlinger, slik at man kommer fram til en mest mulig minnelig løsning.  

4. Hitra kommune vil søke om å bli deltakerkommune i Trondheim Havn IKS. Derav vil det 
i en forhandlingsløsning, slik Hitra kommune ser det, kunne være aktuelt med direkte 
forhandlinger om overdragelse av eiendeler og rettigheter mellom havneselskapene. Vi 
ber også om at dette spørsmålet avklares i KNH’s bestemmende organ. Hvis ikke direkte 
overdragelser mellom havneselskapene er mulig eller akseptabelt, så vil selvsagt Hitra 
kommune forholde seg til det. 

5. Ordfører og kommunedirektør gis fullmakt til å inngå nærmere forhandlinger med 
Trondheim Havn for å avklare hva som kan oppnås ved og betingelser for inntreden i 
Trondheim Havn IKS. Forhandlingsresultatet, sammen med nærmere avklaring knyttet 
til pkt. 1-4, framlegges for kommunestyret for nærmere behandling, avklaring og 
vedtak. 

 

Innstilling: 

1. Med henvisning til selskapsavtalen for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS varsler Hitra 
kommunestyre herved om sin uttreden av selskapet. I den anledning ber 
kommunestyret om uttalelse fra havneselskapets styre og havneråd.   

2. Hitra kommunestyre legger til grunn at slik uttreden kan skje med virkning fra 
31.12.2021, med mindre partene finner det mulig å gjennomføre en uttreden på et 
tidligere tidspunkt. 

3. Det bes om at havneselskapets styre avklarer grunnlaget for og størrelsen på 
utløsningssum. Deretter finner Hitra kommune det naturlig å gjennomføre nærmere 
forhandlinger, slik at man kommer fram til en mest mulig minnelig løsning.  

4. Hitra kommune vil søke om å bli deltakerkommune i Trondheim Havn IKS. Derav vil det 
i en forhandlingsløsning, slik Hitra kommune ser det, kunne være aktuelt med direkte 
forhandlinger om overdragelse av eiendeler og rettigheter mellom havneselskapene. Vi 
ber også om at dette spørsmålet avklares i KNH’s bestemmende organ. Hvis ikke direkte 
overdragelser mellom havneselskapene er mulig eller akseptabelt, så vil selvsagt Hitra 
kommune forholde seg til det. 



5. Ordfører og kommunedirektør gis fullmakt til å inngå nærmere forhandlinger med 
Trondheim Havn for å avklare hva som kan oppnås ved og betingelser for inntreden i 
Trondheim Havn IKS. Forhandlingsresultatet, sammen med nærmere avklaring knyttet 
til pkt. 1-4, framlegges for kommunestyret for nærmere behandling, avklaring og 
vedtak. 

Ole Laurits Haugen 
Ordfører 

Bjarne Nygård   
Møtesekretær   


