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Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplanen for 2022. 
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret for orientering. 

 
Vedlegg 
Årsplan 2022 Hitra 
 
Saksopplysninger 
Sekretariatet legger frem forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2022. Årsplanen er ment å 
fungere som et årshjul for kontrollutvalgets aktiviteter.  
Planen angir de sakene som kontrollutvalget er pålagt å behandle eller som allerede er kjent.  
Kontrollutvalget kan selv eller ved leder, fremme andre saker i tillegg til de sakene som står i 
årsplanen.  
Kontrollutvalget har vanligvis avholdt 6 møter gjennom året. Det legges opp til 6 møter også 
for 2022.  
 
Når det gjelder aktiviteter så er det i stor grad videreført fra tidligere år. Det har tidligere vært 
lagt opp til å gjennomføre 2 enhetsbesøk, det er opp til utvalget selv å vurdere hvilke 
enhetsbesøk utvalget anser som mest hensiktsmessig. Det er i planen foreslått at utvalget 
kan ta en vurdering på årets første møte for hvilke enheter/virksomheter de ønsker å besøke, 
og at besøkene gjennomføres i mars og oktober. Det er utfra at det er færre planlagte saker i 
disse møtene. 
Videre er det foreslått at det tas inn to nye aktiviteter i planen.  

1. Statlige tilsynsrapporter til orientering 
Statsforvalteren har utarbeidet en tilsynskalender som et verktøy for samordning av 
planlagte statlige tilsyn med kontrollutvalgenes forvaltningsrevisjoner for å sikre en 
bedre dialog og koordinering. Hensikten er å sikre en god informasjonsutveksling 
mellom kommunens egenkontroll og Statsforvalteren, og spesielt om 
risikovurderinger som ligger til grunn for forvaltningsrevisjoner og tilsyn. Det vil være 
hensiktsmessig for kontrollutvalget å få en gjennomgang av de statlige tilsynene 
som er gjennomført, og sekretariatet foreslår at dette gjennomføres i årets siste 
møte. 

2. Kommunedirektørens internkontroll 
I den nye kommuneloven fra 2019 er kommunedirektørens ansvar for internkontroll 
utdypet og presisert. Loven pålegger kommunedirektøren å rapportere til 
kommunestyret om internkontrollen. Formålet er at kommunestyret skal få viktig 
informasjon om administrasjonens arbeid og kommunens virksomhet som helhet, 
slik at de lettere kan følge opp sitt overordnete ansvar for kommunens virksomhet. 
Sekretariatet mener at en slik informasjon kan være nyttig for kontrollutvalget, og 
anbefaler at utvalget setter dette opp som sak.  

 
Forslaget til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for seg 
i løpet av året, jf. møteplanen. 



 
Vurdering og konklusjon 
Forslag til årsplan 2022 legges frem for kontrollutvalget til behandling og anbefales vedtatt 
med de endringer som kontrollutvalget selv finner nødvendig. 
 
 


