
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 20/317 
Møtedato/tid: 22.06.2020 kl 15:00-18:00 
Møtested: K-salen, Hitra Rådhus 

 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik  
Terje Stølan  
Gunnar I. Andresen  
Bjørn Morvik  
Cathrine Lossius  

 
Andre møtende: 
Ole L. Haugen, ordfører 
Harald M. Hatle, assisterende rådmann 
Lars P. Hammerstad, leder utvalg for helse og oppvekst 
Jann O. Krangnes, gruppeleder 
Roar A. Reinhaug, controller, Orkland Kommune 
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
22/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 22.06.2020 
23/20 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 48/19 
24/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 2019 for Snillfjord 

kommune 
25/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte 
26/20 Aktuelt fra utvalgene 
27/20 Henvendelse til kontrollutvalget 
28/20 Referatsaker 
29/20 Eventuelt 
30/20 Godkjenning av møteprotokoll 

 
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 
25/20, 24/20, 22/20, 23/20, 26/20, 27/20, 28/20, 29/20 og 30/20. 
 
 
  



Sak 22/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 22.06.2020 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 22/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved Harald M. Hatle informerte om status og oppfølging av politisk vedtak. 

Ajourført oversikt oversendes til sekretariatet og legges med protokollen. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 

 
 
Sak 23/20 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 48/19 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 23/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding til orientering. 

 
Behandling: 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den skriftlige tilbakemelding til orientering. 

 
 
Sak 24/20 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet og årsberetning 
2019 for Snillfjord kommune 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 24/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 
for Smillfjord kommune. 
Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
Behandling: 
Roar Arne Reinhaug, orienterte og besvarte spørsmål om årsregnskapet og årsberetning 2019 
for Snillfjord kommune. 

Kjell Næssvoll, orenterte og besvarte spørsmål om revisjonsberetningen 2019 for Snillfjord 
kommune. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående årsregnskapet og årsberetningen 2019 
for Smillfjord kommune. 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 



 
 
Sak 25/20 Plan for forvaltningsrevisjon - Dialogmøte 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 25/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar innspill og den gitte informasjonen med seg i det videre arbeidet med plan 
for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

 
Behandling: 
Ordfører, Ole L. Haugen, Leder utvalg for Helse- og omsorg, Lars P. Hammerstad og 
gruppeleder, Jann Kragnes ga kontrollutvalget innspill i forbindelse med kontrollutvalgets 
arbeid med plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 
Sekretariatet utarbeider et notat som referer til de innspillene som ble gitt i møtet som vil bli 
oversendt møtedeltakerne. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar innspill og den gitte informasjonen med seg i det videre arbeidet med plan 
for forvaltningsrevisjon 2020-2023. 

 
 
Sak 26/20 Aktuelt fra utvalgene 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 26/20 

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

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets medlemmer orienterte utvalget om aktuelle saker fra utvalgene. 

Forslag til vedtak - enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 

 
 
Sak 27/20 Henvendelse til kontrollutvalget 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 27/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om kommunens saksbehandling av 
byggesak, herunder saksgang for dispensasjonssøknader i byggesak til kontrollutvalgets neste 
møte. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder ber kontrollutvalget vurdere sin habilitet. Kontrollutvalgets leder er 
samboer med innsender. 

Kontrollutvalget finner kontrollutvalgets leder inhabilt, jf. § 6 andre ledd og fratrådte møtet. 
Nestleder Terje Stølan tiltrådte som leder. 



Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om kommunens saksbehandling av 
byggesak, herunder saksgang for dispensasjonssøknader i byggesak til kontrollutvalgets neste 
møte. 

 
 
Sak 28/20 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 28/20 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom referatsakene. 
Forslag til vedtak - enstemmig 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 
 
Sak 29/20 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 29/20 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder stilte spørsmål til kommunedirektøren ved Harald Martin Hatle, som 
besvarte spørsmål om: 

1. Beredskapsplaner i skolene 
2. Praktisering av å innvilge fri til skoleelever i forbindelse med ferieavvikling. 

Omforent forslag 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om allmenhetens muligheter for innsyn i 
saksdokumenter, protokoller, journaler i elektronisk postjournal mv. fra før 2020 (historisk 
arkiv).  

Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere muligheten for å invitere utvalgslederne i fremtidige 
møter. 

Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om kommunens tilsvar til arbeidstilsynet i 
forbindelse med nedbrenning av eiendom, "Volden" gnr. 6 bnr. 1.  

Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om det psykososiale skolemiljøet, 
herunder "trivselsundersøkelser" samt oppføling etter nasjonal kartelegging. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om allmenhetens muligheter for innsyn i 
saksdokumenter, protokoller, journaler i elektronisk postjournal mv. fra før 2020 (historisk 



arkiv).  
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere om kommunens tilsvar til arbeidstilsynet i 
forbindelse med nedbrenning av eiendom, "Volden" gnr. 6 bnr. 1. 
Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere muligheten for å invitere utvalgslederne i fremtidige 
møter. 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om det psykososiale skolemiljøet, 
herunder "trivselsundersøkelser" samt oppføling etter nasjonal kartelegging. 

 
 
Sak 30/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 22.06.2020 30/20 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.06.2020. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk opplest protokollen i møtet. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 22.06.2020. 

 
 



Oppfølging av politiske vedtak Formannskap og Kommunestyre
Beskrivelse: Oppfølging av vedtak

Referanse: Rådmannen

Saksnr Sakstekst Status
pol.

Status
adm. Vedtakets hovedpunkter Frist Saksbehandler Saksbehandlers kommentar Referanse Rådmannens

kommentar

82/18 Envegskjøring Fillan
Sentrum Ferdig Startet

Skilting og gjennomføring av vedtak.
NB! tilpasse gangfelt til hvor
mennesker går.

30.04.2020 TML Får tilgang til gata foran Hjorten 1.9. Kst. Under arbeid.

78/19
Nye busskur -
utforming av
informasjonsmateriell

Ferdig Startet Arbeidet med utforming og trykking av
plakater 01.05.2020 MA Fsk

70/19 Barnehage og
skolebruksplan Ferdig Startet Oppfølging av vedtak 01.09.2020 GR KST

7/17
Stedsanalyse Fillan -
videreføres i
reguleringsplan

Ferdig Startet Reguleringsplan under utarbeidelse 30.03.2020 MA K.sak

Marit sørger for sak
vedr. opphevelse
bygge- og
delingsforbud for tomt
B5 og vegadkomst til
denne.

63/19 Eldsf jellet - veger og
hytte Ferdig Startet Inngå avtaler med grunneiere 29.02.2020 MA

Det er avholdt befaring med Drif t iht. avtale. Befaring ble gjennomført 29.01. Tommy Nylander oppsummerte befaringen i epost oversendt 04.02.2020. I eposten konkluderer
drif tsavdelingen med at det ikke vil være mulig å gjennomføre prosjektet da veiene blir for dyre.Etter befaringen er det avholdt møte med grunneier Torgeir Sæther for å f inne
alternative plasseringer langs vassdraget på Strøm. Disse er kartfestet, men det er nå behov for å få avklaring med politisk nivå om man ønsker å endre tomtplasseringen
med billigere veitrasé.

Fsk
Marit tar et avklarende
møte med ordføreren
etter vinterferien ca.
2.3.

63/19 Ombygging rådhuset Ferdig Startet Bevilget kr 1,2 mill (+ 100.000 i
Fsk.11.02.) 15.03.2020 TML KST

61/16 Overtakelse
Vettastrauen bru Ferdig Startet 31.08.2019 DRB etterlyst svar f ra departement/ fylkeskommune, ikke mottatt K.sak Saken ligger fortsatt i

departementet.

60C/19
Handlings- og
økonomiplan 2020-
2023

Startet Startet
Bevilge tilskudd til vannforsyning
Grefsnesvågen - innarbeide i
H.vannplan

01.07.2020 ØJ KST

60B/19
Handlings- og
økonomiplan 2020 -
2023

Startet Startet Utrede mulighet for å fremskynde
prosjekt UNGBO 30.04.2020 HH KST

60/A19
Handlings- og
økonomiplan 2020-
2023

Startet Ikke
startet Utredning 6-timersdag 01.12.2020 LR Ikke påbegynt enda. Må se om oppgaven overlates til ny personalsjef , eller om jeg rekker å gjennomføre utredningen før jeg fratrer. KST

44/18 Kommunens arkiver -
lukking av avvik Ferdig Startet Lukking avvik/innkjøp nytt

saks/journalsystem 31.12.2020 KRS K.sak

37/14 Retningslinjer for
tildeling av boliger. Startet Startet 01.06.2020 HH K.sak

Saken diskuteres både
adm. og politisk. Fattet
vedtak om salg av
kommunale boliger.

33/19
Hitra hurtigbåtkai -
Utbedring og
forbedring

Ferdig Startet Utbedring kai. Refusjon fra
fylkeskommunen 31.03.2020 TML FSK

33/18 Regelverk for
farvann i Hitra Ferdig Startet Innarbeides i kommunens arealplan

felles med Snillf jord 01.06.2020 MA Saksbehandler avholder møte med Tor Sæther hos fylkesmannen 27.02 for avklaring av hvordan prosessen løses. K. sak

Ny runde med
Fylkesmannen i
forhold til å lage
forskrif ter. Jfr.
dialogmøte 12.02.20

3/20
Tilstand og
vedlikeholdsplan
kommunale veger

Ferdig Startet Asfaltering kommunale veger 31.07.2020 TML KST

28/19 Utvikling av
Hitrahallen Ferdig Startet Bevilget penger til utredning. Ingen

frist. 31.10.2020 MA Fsk
Saksbehandler har bedt
om tilbakemelding fra
utredningsgruppa.

20/20
Gebyrfordeling
reguleringsplan
Neverlia

Startet Startet
Saken utsettes og må opplyses bedre
med hensyn til arealvurderinger,
historikk og inngåtte avtaler om
Neverlia

12.03.2020 DRB FSK

19/20
Felles NAV Hitra
ogFrøya -
Vertskommunemodell

Startet Startet
Avklaring av hvem som skal være
vertskommune ut f ra en helhetlig
tenkning

12.03.2020 HH FSK

17/20 Revisjon leie av
Meierisalen Startet Startet

Det f remlegges sak som viser
frivilliges tilgang på gratislokaler i Hitra
kommune inkl. Meierisalen og
Hitrahallen

31.03.2020 OP FSK

121/17
Utredning av bygging
ny/renovering
gammel brannstasjon

Ferdig Startet Pålegg fra Arbeidstilsynet fordrer
utbedring i løpet av 2019 01.03.2020 DRB K.sak

11/20 Pir Kuøya Ferdig Startet Etablere avtale med private brukere
om utleie 30.03.2020 TML FSK

108/18 Forvaltningsrevisjon
bo- og driveplikt Startet Startet Følge opp vedtak til kommunestyret

innen utgangen av mars 31.03.2020 TB KST



10/20 Tilskudd til plastring
av Vikaholmen molo Ferdig Startet Gjennomføring av plastring 30.03.2020 TML FSK

10/18
Utsettelse av
byggestart Tomt K2 i
Fillan sentrum

Ferdig Startet Utsatt byggestart 1.10.19 -
ferdigstillelse 1.10.20 20.03.2020 TML KST

002
Temadebatt
utfordrtingsbildet
NAV, Barne- og
familietjenesten

Startet Startet Oppfølging i utvalg og Politiråd 30.06.2020 IA KST

001
Utreder samarbeid
med Frøya Brann og
redningstjeneste

Startet Startet Utredning av behov og samarbeid 03.03.2020 DRB Adm

Saksnr Sakstekst Status
pol.

Status
adm. Vedtakets hovedpunkter Frist Saksbehandler Saksbehandlers kommentar Referanse Rådmannens

kommentar
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