
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 21/203 
Møtedato/tid: 21.06.2021 kl. 15:00-18.30 
Møtested: Kommunestyresalen, Fillan 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik (Leder)  
Terje Stølan  
Gunnar I. Andresen  
Bjørn Morvik  
Cathrine Lossius  
 
Forfall: 
Ingen 
 
Andre møtende: 
Ingjerd Astad, kommunedirektør 
Gunn Annlaug Røstad, kommunalsjef oppvekst 
Mari Wedø Jektvik, leder barneverntjenesten 
Merete H Derelll, enhetsleder helsestasjon og familieteam 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
Kontrollutvalget ved leder ga blomster til medlem av kontrollutvalget, Bjørn Morvik - 60 år og 
kommunedirektør, Ingjerd Astad, - 50 år. Kontrollutvalget gratulerer begge! 
 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Sakstittel 
20/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 21.06.2021 
21/21 Spørsmål knyttet til tilskudd til mobilmaster og nedbygging av 

fasttelefondekning 
22/21 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens arbeid for å hjelpe barn og 

unge i en utsatt og sårbar situasjon mv. 
23/21 Orientering fra kommunedirektøren - Bekymringer knyttet til ulike hendelser i 

skolemiljøet 
24/21 Aktuelt fra utvalgene 
25/21 Referatsaker 
26/21 Eventuelt 
27/21 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 20/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 21.06.2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 20/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  
 
Behandling: 
Ingjerd Astad, kommunedirektøren, orienterte utvalget om oppfølging av politiske vedtak og 
besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
Det ble stilt spørsmål om usikkerheten knyttet kostnader når det gjelder innføring av 
helseplattormen. Videre ble det stilt spørsmål om Småvika, og bruk av denne eiendommen. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering.  
 
 
Sak 21/21 Spørsmål knyttet til tilskudd til mobilmaster og nedbygging av 
fasttelefondekning 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 21/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Ingjerd Astad, kommunedirektøren, orienterte utvalget om spørsmål knyttet til mobilmaster mv. 
Fylket og kommunen deler på kostnadene gjennom Haga-prosjektet. Oppdraget settes opp på 
anbud og tildeles en operatører står for oppføringen. Kommunen får ikke tilskudd, men yter 
tilskudd etter fakturering fra fylkeskommunen. Oppføring av mast gjøres ved vedtak lokalt av 
kommunestyret, tidligere har noen blitt vedtatt av fellesnemnda. Mast i området Andersskogan 
ble ikke en del Haga-prosjektet da annen finansiering ble valgt. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 22/21 Orientering fra kommunedirektøren - Kommunens arbeid for å 
hjelpe barn og unge i en utsatt og sårbar situasjon mv. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 22/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak som tar utgangspunkt i de 
opplysningene og den overordnede oversikten som kommunedirektøren presenterte 
til kontrollutvalget til førstkommende møte. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere hvilke aktører og personer som 
kommunedirektøren mener er hensiktsmessig at informerer utvalget på dette 



saksområdet. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Gunn Annlaug Røstad, kommunalsjef oppvekst, innledet med å 
orientere kontrollutvalget om kommunens samarbeid med politiet og kommunens egne 
hjelpetjenester. Kommunens ansvar og det forebyggende arbeidet som starter allerede ved 
svangersskapskontrollen helt frem til videregående skole. Kommunalsjefen orientere om konkrete 
tiltak rettet mot enkelte grupper og kompetansehevende tiltak for å møte utfordringer.  

Mari Wedø Jektvik, leder ved barneverntjenesten orienterte kontrollutvalget om ulike eksempler 
på saker barneverntjenesten har hatt. Videre ble det orientert om hvordan meldinger har blitt 
håndtert og fulgt opp. Det ble redegjort for ulike aktører som er involvert i slike saker.  
Merete H Derelll, enhetsleder på helsestasjon og familieteam, orienterte om hvilke tiltak og 
hvordan det utvikles tiltak blant annet; tiltak rettet mot foreldre, tiltak for å trygge overgangen fra 
barnehage og skolen, tiltak for å utvikle tettere samarbeid med ulike aktører. Det ble orientert om 
familieteamets kompetanse og sammensetning, samt ulike prosjekter på området. Det ble 
orientert om hvor og hvordan familieteamet jobber. Målet er å få til samarbeid på tvers ulike 
tjenester slik at kompetansen blir utnyttet der den er, videre søkes det samarbeid med ulike 
eksterne aktører. 

For detaljer vises til presentasjonen vedlagt protokollen. 
Det ble stilt spørsmål fra utvalgets medlemmer om hvordan det jobbes med konkret med å nå de 
som behøver informasjon, veiledening og tiltak aller mest.  Videre ble det stilt spørsmål om 
alternativ læringsarenaer. 

Omforent forslag 
1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orientere utvalget om oppfølging og status 

for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orientere utvalget om oppfølging og status 

for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
 
Sak 23/21 Orientering fra kommunedirektøren - Bekymringer knyttet til 
ulike hendelser i skolemiljøet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 23/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak som tar utgangspunkt i de 
opplysningene og den overordnede oversikten som kommunedirektøren presenterte 
til kontrollutvalget til førstkommende møte. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren vurdere hvilke aktører og personer som 
kommunedirektøren mener er hensiktsmessig at informerer utvalget på dette 
saksområdet. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Gunn Annlaug Røstad, kommunalsjef oppvekst orienterte kort om 
skolemiljøet, blant annet ble det opplyst om at mobbetalene ikke er redusert, men det er knyttet 
samarbeid med midt-norsk kompetansesenter for atferd for å øke kompetansen for å bedre 
skolemiljøet. Videre vil kvalitetsmeldingen som legges frem til høsten gi mer informasjonen om 
temaet. Rektorene er nå tettere på elevene, blant annet ved å delta på elevrådet for å få 
kjennskap til hva som er aktuelt blant elevene. Det jobbes kontinuerlig med å jobbe for å avdekke 



blant annet mobbing og at det er stort fokus på kunnskap om opplæringslova § 9A-2. 
Kommunalsjefen mener nye tiltak skal bedre overgangen fremover. Ung-data undersøkelsen 
foreligger nå og vil brukes aktiv fremover. 
Omforent forslag 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren presenterer UNG-data undersøkelsen når 

denne foreligger. 
3. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer utvalget om oppfølging og status 

for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren presenterer UNG-data undersøkelsen 

når denne foreligger. 
3. Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren orienterer utvalget om oppfølging og 

status for de tiltakene som er iverksatt og resultatene av disse. 
 
 
Sak 24/21 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 24/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte hverandre om sitt tildelte utvalg. 

Ingen saker som er aktuelle for videre behandling, men utvalget merker seg blant annet saker om 
barnehagedekning,  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
 
Sak 25/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 25/21 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
Forslag til vedtak - Enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
  



 
Sak 26/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 26/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder orienterte om at Torbjørn Brandt er i permisjon høsten 2021. 
Kontrollutvcalget ønsker ny sekretær velkommen til høsten. 
Omforent forslag 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om beslutningsgrunnlaget 
for brannstasjonen. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om “Grønn Hitra” og status 
for prosjektet. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektølren ved kommuneoverlegen orientere om 
legedekningen og om det generelle beredskapsarbeid som gjøres eller planlegges. 

4. Kontrollutvalget omberammer møtet 13.9.2021 til 28.9.2021. 
5. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om ansvar og praksis for innleie fra 

bemanningsbyråer knyttet hjemmesykepleien og helsetunet. 
6. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren be avdeling regnskap om spesifisere 

møtegodtgjørelsen slik at det fremgår hvilket politisk organ, møtegodtgjørelsen 
stammer fra med dato for møtet. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om beslutningsgrunnlaget 
for brannstasjonen. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren om en orientering om “Grønn Hitra” og status 
for prosjektet. 

3. Kontrollutvalget ber kommunedirektølren ved kommuneoverlegen orientere om 
legedekningen og om det generelle beredskapsarbeid som gjøres eller planlegges. 

4. Kontrollutvalget omberammer møtet 13.9.2021 til 28.9.2021. 
5. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om ansvar og praksis for innleie fra 

bemanningsbyråer knyttet hjemmesykepleien og helsetunet. 
6. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren be avdeling regnskap om spesifisere 

møtegodtgjørelsen slik at det fremgår hvilket politisk organ, møtegodtgjørelsen 
stammer fra med dato for møtet. 

 
 
Sak 27/21 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 21.06.2021 27/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 21.06.2021. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk lest opp protokollen.' 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 21.06.2021. 
 
 


	Sakliste:

