
 

 

Hitra kommune 

 

 

 
Møteprotokoll 

 
 

Utvalg: Hitra formannskap 
Møtested: Teams, Fjernmøte iht. kommuneloven § 11-8 
Dato: 13.01.2021 
Tidspunkt: 14:00 – 16:00 

 
 

Følgende faste medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
Ole L. Haugen Ordfører AP 
Ida Karoline Refseth Broholm Varaordfører AP 
Torfinn Stub Medlem V 
Monica Mollan Medlem AP 
Jann O. Krangnes Medlem R 
Sigrid Helene Hanssen Medlem H 

 
Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 
Navn Funksjon Representerer 
Per Johannes Ervik Medlem PP 

 
Følgende varamedlemmer møtte: 
Navn Møtte for Representerer 
Tom Skare Per Johannes Ervik FRP 

 
Følgende andre møtte: 
Navn Funksjon Representerer 
John Lernes Utvalgsleder UPLM 
Bjørn Rønningen Journalist Hitra Frøya 

 
Fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Ingjerd Astad Kommunedirektør 
Bjarne Nygård Politisk sekretær 
Kjell Roar Sæther Kommunikasjon- og beredskapssjef 
Gunn A. Røstad Kommunalsjef oppvekst 
Harald M. Hatle Kommunalsjef helse og omsorg 
Synnøve Aukan Næringsrådgiver 
Audun Norbotten Kommunikasjonsarbeider 



Innkalling var utsendt 08.01.2021. Det fremkom ingen merknader. 
 

Orienteringer 
 
Kommunedirektøren orienterte formannskapet om status for smittesituasjonen i Hitra 
kommune. 
 
Gunn A. Røstad, kommunalsjef for oppvekst, orienterte om situasjonen for oppvekstområdet. 
Det har vært krevende å drifte skoler og barnehager på rødt nivå, men tilbakemeldingene hun 
får fra skolene er at elevene er flinke til å etterfølge smittevernregler. 
 
Harald M. Hatle, kommunalsjef for helse og omsorg, orienterte formannskapet om situasjonen 
for helse- og omsorgstjenestene. Smitteutbruddet har ført til omdisponering av personell og en 
økning av arbeidsoppgaver knyttet til smittevern. Det har blitt prioritert å hindre 
smittespredning til utsatte brukere. 
 
  



Saksliste 
 
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket 

 Saker til behandling  

PS 4/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.12.2020  

PS 5/21 godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling 
den 04.01.2021 

 

PS 6/21 godkjenning av protokoll fra møtet 06.01.2021  

PS 7/21 Orientering, status og utvikling knyttet til 
smitteutbrudd Covid-19 

 

PS 8/21 Høring av forslag til forskrift: Brann- og redningsvesen 
forskriften 

 

PS 9/21 Søknad "Næringsfond Covid19" SL Photography  

PS 10/21 Søknad "Næringsfond Covid19" Storm Brygghus  
 
 
  



Saker til behandling 

PS 4/21 Godkjenning av protokoll fra møtet den 08.12.2020 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.01.2021  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapsmøte 08.12.2020 ble godkjent 
 
  



PS 5/21 godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling den 04.01.2021 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.01.2021  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen av formannskapets skriftlige behandling 04.01.2021 ble godkjent. 
 
  



PS 6/21 godkjenning av protokoll fra møtet 06.01.2021 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.01.2021  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra formannskapsmøte 06.01.2021 ble godkjent. 
 
  



PS 7/21 Orientering, status og utvikling knyttet til smitteutbrudd Covid-19 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.01.2021  

Behandling: 
 
 
 
Vedtak: 
 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
  



PS 8/21 Høring av forslag til forskrift: Brann- og redningsvesen forskriften 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.01.2021  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra kommune ser positivt på fremlagt forslag til ny Brann- og redningsvesen forskrift. 
Spesielt vil Hitra kommune poengtere forskriftens vektlegging av krav til risiko og 
sårbarhetsanalyser, forebyggendeanalyse samt beredskapsanalyse som grunnlag for 
kommunenes Brannordningsdokument. 
 
Sammen med GAP-analyser og planverk rettet mot kommunenes nødetater i tillegg til 
kommunenes overordnede ROS-analyse vil dette medføre en hensikts-/ og kostnadsmessig 
oppstilling av kommunenes nødetater sett i forhold til de oppgavene etatene blir stilt 
ovenfor, og skal løse, på lokal nivå. Det ses på som positivt at forslaget innebærer at den 
forskriftsmessige ledelsesstrukturen av brann- og redningstjenesten også er tilpasset det 
faktiske innholdet i den enkelte redningstjenestens oppgaver, samt at det stilles klare 
funksjonskrav til daglig leder. 
 
Samtidig muliggjør forskriftens innhold fortsatt tilrettelegging av større enheter der hvor 
dette er formålstjenlig. 
 
Hitra kommune anbefaler med basis i dette, forskriften vedtatt som fremlagt 
 

Innstilling: 

Hitra kommune ser positivt på fremlagt forslag til ny Brann- og redningsvesen forskrift. 
 
Spesielt vil Hitra kommune poengtere forskriftens vektlegging av krav til risiko og 
sårbarhetsanalyser, forebyggendeanalyse samt beredskapsanalyse som grunnlag for 
kommunenes Brannordningsdokument.  
 
Sammen med GAP-analyser og planverk rettet mot kommunenes nødetater i tillegg til 
kommunenes overordnede ROS-analyse vil dette medføre en hensikts-/ og kostnadsmessig 
oppstilling av kommunenes nødetater sett i forhold til de oppgavene etatene blir stilt ovenfor, 
og skal løse, på lokal nivå. Det ses på som positivt at forslaget innebærer at den 
forskriftsmessige ledelsesstrukturen av brann- og redningstjenesten også er tilpasset det 
faktiske innholdet i den enkelte redningstjenestens oppgaver, samt at det stilles klare 
funksjonskrav til daglig leder.     
 
Samtidig muliggjør forskriftens innhold fortsatt tilrettelegging av større enheter der hvor dette 
er formålstjenlig.   
 
Hitra kommune anbefaler med basis i dette, forskriften vedtatt som fremlagt    



PS 9/21 Søknad "Næringsfond Covid19" SL Photography 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.01.2021  

Behandling: 
 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra formannskap tildeler SL Photography org. 926116045 tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 60 000 til fotoutstyr og fotoprosjekt. 
 
Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene og ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 
 
Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.21. 
  

Innstilling: 

Hitra formannskap tildeler SL Photography org. 926116045 tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 60 000 til fotoutstyr og fotoprosjekt. 
 
Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene og ved skriftlig anmodning fra søker og når 
vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 
 
Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.21 
 
  



PS 10/21 Søknad "Næringsfond Covid19" Storm Brygghus 

Saksprotokoll i Hitra formannskap - 13.01.2021  

Behandling: 
 
Kommunedirektør fremmet forslag om å tilføye følgende setning i første ledd av innstillingen: 

«Hvorav 23.000,- kr innhentes fra udisponerte fondsmidler.» 
 
Innstillingen, med kommunedirektørens tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Hitra formannskap tildeler Storm Brygghus org. 912561658 tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 66 500,- til utvidelse av pub og konsertlokale. Hvorav 
23.000,- kr innhentes fra udisponerte fondsmidler. 
 
Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene og ved skriftlig anmodning fra søker og 
når vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 
 
Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.21 
 

Innstilling: 

Hitra formannskap tildeler Storm Brygghus org. 912561658 tilskudd fra Hitra kommunes 
«Næringsfond Covid19» med kr. 66 500,- til utvidelse av pub og konsertlokale. 
 
Tilskuddet utbetales i samsvar med retningslinjene og ved skriftlig anmodning fra søker og når 
vilkårene for å motta tilskudd er tilstede. 
 
Tilskuddet må være utbetalt og sluttrapport levert innen 31.12.21 
 
 


