
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 21/73 
Møtedato/tid: 22.03.2021 kl 15:15-18:30 
Møtested: K-salen, Rådhuset, Fillan, Hitra 

 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik, leder.  
Terje Stølan  
Gunnar I. Andresen  
Bjørn Morvik  
Cathrine Lossius  
 
Forfall: 
Ingen 
 
Andre møtende: 
Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 1/21, 8/21 og 9/21) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling.  
Det ble fremmet følgende forslag til saklisten: 
Sakene behandles etter følgende saksnummer: 1, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6 og 7.  
Forslaget ble vedtatt – enstemmig. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 22.03.2021. 
02/21 Budsjettkontroll for 2020 
03/21 Årsmelding 2020 
04/21 Aktuelt fra utvalgene 
05/21 Referatsaker 
06/21 Eventuelt 
07/21 Godkjenning av møteprotokoll 
08/21 Orientering fra kommunedirektør - Status for Fillan skole 
09/21 Orientering fra kommunedirektøren - Status for ungboprosjektet 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 22.03.2021. 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 01/21 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

  Behandling: 
Ingjerd Astad, kommunedirektøren, orienterte kontrollutvalget om status for politiske vedtak. 
Kommunedirektøren ga kontrollutvalget innsyn i kommunaldirektørens internkontroll for 
vedtaksoppfølging. 

Kommunedirektøren orienterte om status for politiske vedtak som ikke er sluttbehandlet og 
besvarte konkrete spørsmål fra utvalget om følgende saker: 

• Kst. sak 74/20 retningslinjer for praktisering av bo- og driveplikt i Hitra kommune.
• Kst. sak 8/21 Finansreglement for Hitra kommune.
• Kst. sak 120/20 Delegeringsreglement.
• Kst. sak 126/20 Tilknytning havneselskap.
• Kst. sak 3/20 Tilstand- og vedlikeholdsplan kommunale veger Hitra kommune.
• Kst. sak 28/20 Vegbelysning Kjerkbakkan fra Fillan kirke ned til krysset venn.
• Kst. sak 2132/20 og 7/21 Økonomireglement for Hitra kommune.
• Kst. sak 135/20 Kommunal planstrategi 2020-2024.

Forslag til vedtak - enstemmig. 

  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

Sak 02/21 Budsjettkontroll for 2020 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 02/21 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering. 

  Behandling: 
Kontrollutvalget ble orientert om kontrollutvalgets regnskap for 2020 og årsaker til avvik mellom 
vedtatt budsjett og regnskapet. 
Sekretariatet vil ta kontakt med avdeling regnskap for å få dokumentasjon og bilag for 
avvikene. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering. 

Sak 03/21 Årsmelding 2020 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 03/21 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering og oversender den til 



kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering. 

  Behandling: 
Sekretariatet la frem forslag til kontrollutvalgets årsmelding 2020. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet innarbeide de innspill og bemerkninger knyttet til deltakelse 
på kurs og regnskapstall for 2020. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering. 

Sak 04/21 Aktuelt fra utvalgene 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 04/21 

Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

  Behandling: 
Det enkelte utvalgsmedlem orienterte resten av utvalget med saker fra sitt tildelte utvalg. 
Det ble orientert om flere aktuelle saker, og i to av sakene kom det frem opplysninger som 
kontrollutvalget vil se nærmere på. 
Antall dispensjonssøknader som behandles av Hitra kommune kan synes noe høyt. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente tallmateriale som gjør det mulig å se noe om dette er 
mindre, samme eller flere, enn for sammenlignbare kommuner.  
På generelt grunnlag medfører dispensasjonsbehandling behov for ressurser og det kan være 
snakk om flere årsverk for en kommune. En viss mengde dispensasjonssøknader må alltid 
påregnes og forventes. Hvis årsaken til det høye antallet skyldes utdaterte reguleringsplaner 
mv er det nødvendig å vurdere å starte en planprosess.  
Det er knyttet utfordringer til enkelte miljø hvor barn og ungdommer kommer i kontakt med og 
deltar i ulovlige handlinger og utviser bekymringsfull adferd. Eksempler på slike handlinger er 
deling eller salg av bilder/videoer av seksualisert innhold, med formål å betale for forbruksvarer 
eller rusmidler, opplysninger om at barn og ungdom (mindreårige) bruker alkohol og andre 
ulovlige rusmidler. Flere av barna og ungdommene i disse miljøene har utfordringer av ulik 
karakter og i varierende grad, hvor de ofte kommer fra en livssituasjon uten tilstrekkelige trygge 
rammer. 
Omforent forslag 

Kontrollutvalget tar saker fra utvalgene til orientering. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om: 

1. Hvordan kommunen har organisert den kommunale virksomheten, herunder samarbeid 
med andre ikke-kommunale aktører, for å hjelpe barn og unge som viser en 
bekymringsfull adferd og som ofte kommer fra en utsatt eller sårbar situasjon.

2. Hvilke tiltak, både forebyggende- og gjenopprettende, kommunen benytter for å hjelpe 
disse barna og ungdommene, herunder om det finnes erfaringer på at enkelte tiltak gir 
bedre resultater enn andre eller om det er planlagt nye tiltak rettet mot disse barna.

  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar saker fra utvalgene til orientering. 



Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om: 

1. Hvordan kommunen har organisert den kommunale virksomheten, herunder samarbeid 
med andre ikke-kommunale aktører, for å hjelpe barn og unge som viser en 
bekymringsfull adferd og som ofte kommer fra en utsatt eller sårbar situasjon.

2. Hvilke tiltak, både forebyggende- og gjenopprettende, kommunen benytter for å hjelpe 
disse barna og ungdommene, herunder om det finnes erfaringer på at enkelte tiltak gir 
bedre resultater enn andre eller om det er planlagt nye tiltak rettet mot disse barna.

Sak 05/21 Referatsaker 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 05/21 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

  Behandling: 
Kontrollutvalget Kontrollutvalgets leder ønsker ikke delta fysisk på FKTs samling, leder ber om 
å bli påmeldt til NKRF sin digitale samling. Utvalgets øvrige medlemmer avventer situasjonen. 
Kontrollutvalgets budsjett gjør det mulig for samtlige medlemmer anledning til å delta på 
samlingene gitt at samlingene gjennomføres digital. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet sende ut påminnelse til alle utvalgets medlemmer for å 
avklare deltakelse, påmelding skjer til sekretariatet. 

Kontrollutvalget tar de øvrige referatsakene til orientering. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

Sak 06/21 Eventuelt 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 06/21 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

  Behandling: 
Et omforent utvalg vil at neste utvalgsmøte starter kl. 16.00 som følge av møtekollisjoner. 
Ingen forslag til vedtak fremmet 

  Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 



 
Sak 07/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 07/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.03.2021. 

 
  Behandling: 
Protokollen sendes ut til gjennomlesning og vil endelig vedtas i kontrollutvalgets neste møte. 
Omforent forslag 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.03.2021 vedtas i kontrollutvalgets møte 26.04.2021. 

 
  Vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.03.2021 vedtas i kontrollutvalgets møte 26.04.2021. 

 
 
Sak 08/21 Orientering fra kommunedirektør - Status for Fillan skole 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 08/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status for Fillan skole til orientering. 

 
  Behandling: 
Ingjerd Astad, kommunedirektør, orienterte utvalget om status for Fillan skole.  
Kontrollutvalget fikk en bred gjennomgang for prosjektet. Kommunedirektøren redegjorde for 
vedtatt mulighetsstudien som skal gjennomføres og de momenter som vektlegges i denne, det 
vises til vedtak sak 8/21 vedtatt utvalg for oppvekst, den 10.3.2021. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status for Fillan skole til orientering. 

 
 
Sak 09/21 Orientering fra kommunedirektøren - Status for 
ungboprosjektet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.03.2021 09/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status i ungboprosjektet til 
orientering. 

 
  Behandling: 
Ingjerd Astad, kommunedirektøren, orienterte og besvarte spørsmål fra utvalget om status for 
ungboprosjektet. Kommunedirektøren redegjorde for blant annet: 

• Den videre prosessen med sluttføring av reguleringsplan for sentrum som direkte 
gjelder tomten til ungboprosjektet.  

• Oppdatering av konseptet sammenlignet med  oppsettet med seks leiligheter.  
•  Arbeidet med å utforme anbudskonkurransen for oppføring av bygget. 

Forslag til vedtak - enstemmig.   
 



  Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om status i ungboprosjektet til 
orientering. 

 
 


	Sakliste:

