
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 20/378 
Møtedato/tid: 12.10.2020 kl 15:00-17:30 
Møtested: Fillan, rådhuset, K-salen 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik (Leder)  
Terje Stølan (Nestleder)  
Gunnar I. Andresen  
Bjørn Morvik  
Cathrine Lossius 
 
Andre møtende: 
Ingjerd Aastad, kommunedirektør (43, 44 og 45) 
Kjell Roar Sæther, Kommunikasjonssjef og Beredskapsleder, kommunikasjonsenheten (44) 
Dag Robert Bjørshol, kommunalsjef plan og brann (45) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS 

 

 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
43/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 12.10.2020 
44/20 Orientering fra kommunedirektøren - Allmenhetens muligheter for innsyn i 

historisk arkiv 
45/20 Orientering fra kommunedirektøren - kommunens tilsvar til arbeidstilsynet i 

forbindelse med nedbrenningen av  eiendom Volden gnr. 6 bnr. 1. 
46/20 Aktuelt fra utvalgene 
47/20 Referatsaker 
48/20 Eventuelt 
49/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 43/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 12.10.2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 12.10.2020 43/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte utvalget om status og oppføling av politiske vedtak. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 44/20 Orientering fra kommunedirektøren - Allmenhetens muligheter 
for innsyn i historisk arkiv 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 12.10.2020 44/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Kjell Roar Sæther orienterte utvalget om allmenhetens muligher for 
innsyn i historisk arkiv. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 45/20 Orientering fra kommunedirektøren - kommunens tilsvar til 
arbeidstilsynet i forbindelse med nedbrenningen av  eiendom Volden 
gnr. 6 bnr. 1.  
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 12.10.2020 45/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Dag Robert Bjørshol orienterte utvalget. 

Kommunen ga tilsvar til arbeidstilsynet 17.6.2020. Arbeidstilsynet anser kommunen for å ha 
oppfylt samtlige pålegg og anser saken som avsluttet. Arbeidstilsynets oppfølging av tilsyn legges 
ved protokollen. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 



 
Sak 46/20 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 12.10.2020 46/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Det enkelte utvalgsmedlemmet orienterte utvalget om aktuelle saker fra hvert sitt utvalg. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
 
Sak 47/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 12.10.2020 47/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Referatsakene ble lagr frem i møtet. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Sak 48/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 12.10.2020 48/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om kommunen sine rutiner og retningslinjer for 
brannøvelser for kommunale institusjoner, og om disse etterleves. 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om oppfølging av forvaltningsrevisjonen - 
sakbehandling, bo- og driveplikt i Hitra kommune. 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om rutiner og regeletterlevelse for offentlige 
ansettelser. 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber om at følgende møtedatoer legges til grunn ved fremlegges av årsplan for 
2021; 15. februar, 26. april, 7. juni, 13. september, 25. oktober og 29. november. 
 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om kommunen sine rutiner og retningslinjer for 
brannøvelser for kommunale institusjoner, og om disse etterleves. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om oppfølging av forvaltningsrevisjonen - 
sakbehandling, bo- og driveplikt i Hitra kommune. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om rutiner og regeletterlevelse for offentlige 
ansettelser. 
Kontrollutvalget ber om at følgende møtedatoer legges til grunn ved fremlegges av årsplan for 
2021; 15. februar, 26. april, 7. juni, 13. september, 25. oktober og 29. november. 

 
 
Sak 49/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 12.10.2020 49/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 12.10.2020. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget får oversendt protokollen for godkjennelse. 
Under forutsetning av at eventuelle endringer innarbeides eller at oversendt protokoll godkjennes 
som den er, legges forslag til vedtak til grunn for avstemningen. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 12.10.2020. 
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