
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 20/473 
Møtedato/tid: 30.11.2020 kl 15:00-18:15 
Møtested: Fillan, Hitra rådhus, K-salen 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik (Leder)  
Terje Stølan (Nestleder)  
Gunnar I. Andresen  
Bjørn Morvik  
Cathrine Lossius  
 
Andre møtende: 
Ingjerd Astad, kommunedirektør (sak 50/20-54/20) 
Dag Robert Bjørshol, kommunalsjef næring og brann (sak 51/20) 
Solvor Sundet, kommunalsjef plan, landbruk, miljø og vann, avløp og renovasjon (sak 52/20) 
Gunn Annlaug Røseng, kommunalsjef oppvekst (sak 53/20) 
Trine Beheim, Landbruksrådgiver (sak 52/20) 
Leidulf Skarbø, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 
55/20) 
Ann Katharine Gardner, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, RMN (sak 56/20-58/20) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS(konsek) 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
50/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 30.11.2020 
51/20 Orientering fra kommunedirektøren - rutiner og retningslinjer for brannøvelser 

og etterlevelse av disse. 
52/20 Orientering fra kommunedirektøren - Bo- og driveplikt 
53/20 Orientering fra kommunedirektøren - Psykososialt skolemiljø, 

trivselsundersøkelsen og nasjonal kartlegging. 
54/20 Orientering fra kommunedirektøren - Rutiner og regeletterlevelse for offentlig 

ansettelse 
55/20 Forvaltningsrevisjon - Prosjektplan bolig 
56/20 Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet 
57/20 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon for 2020 
58/20 Forenklet etterlevelseskontroll - risiko- og vesentlighetsvurderinger 
59/20 Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2021 
60/20 Aktuelt fra utvalgene 
61/20 Eventuelt 
62/20 Referatsaker 
63/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
  



Sak 50/20 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 30.11.2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 50/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte utvalget om oppfølging av politiske vedtak: 

• Planstrategien, "høringsperioden" er avsluttet og skal opp til 2.gangs politisk 
behandling. 

• Veibelysning "Kjerkbakkan" - ikke ferdig, men saken er under oppfølging. 
• Tilstandsrapport - Veg, er ferdig, men det gjenstår å utrede kostnader for å asfaltere 

17 km kommunale grusveger. 
• Handlingsplan økonomi er under utarbeidelse og skal opp til politisk behandling, 

10.12.2020. 
Forslag til vedtak – enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 51/20 Orientering fra kommunedirektøren - rutiner og retningslinjer 
for brannøvelser og etterlevelse av disse. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 51/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef næring og brann, Dag Robert Bjørshol, orienterte 
utvalget. 
Kontrollutvalget ble informert om at de kommunale instiitusjonene har rutiner og retninslinjer for 
brannøvelser og at disse etterleves. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 52/20 Orientering fra kommunedirektøren - Bo- og driveplikt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 52/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef Solvor Sundet samt landbruksrådgiver Trine Beheim, 
orienterte utvalget om oppfølging og status for kommunestyrets vedtak 108/18. 
Adminstrasjonen informerte utvalget om at vedtaket er fulgt opp. Administrasjonen vil fortsette 



arbeide med å utarbeide en beitebruksplan og fortsette å følge opp bo- og drivplikten, bl.a. ved at 
innhetnting av leieavtale ved bortleie av landbruksareal. Videre føres det oversikt over hvilke 
eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt at det undersøkes om denne plikten 
overholdes. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 53/20 Orientering fra kommunedirektøren - Psykososialt skolemiljø, 
trivselsundersøkelsen og nasjonal kartlegging. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 53/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommundirektøren ved kommunalsjef oppvekst Gunn A. Røstad orienterte utvalget og besvarte 
spørsmål fra utvalgets medlemmer. Utvalget fikk utlevert en presentasjon, presentasjonen blir 
lagt ved protokollen. 
Elevundersøkelsen viser at Hitra kommune har gode resultater på 7. trinn sammenlignet med 
nasjonalt nivå, men at det er svært utfordrende å gjenskape de gode resultatene over tid. 
Resultatene for 10. trinn er langt dårligere sammenlignet med nasjonalt nivå. Det jobbes målrettet 
med å støtte lærere og elever for å bedre læringsmiljøet. 
Triveselsundersøkelsen er under utarbeidelse og vil evalueres i 2021. 

Det vises til vedlagt presentasjon for mer informasjon. 
Forslag til vedtak - enstemmig vedtak. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 54/20 Orientering fra kommunedirektøren - Rutiner og 
regeletterlevelse for offentlig ansettelse 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 54/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte utvalget om ansettelse av offentlige stillinger i Hitra kommune. 

Kommunedirektøren informerte utvalget om at Hitra kommune i utgangspunktet og som 
hovedregel utlyser stillinger eksternt og at bl.a. "kvalifikasjonsprinsippet" er avgjørende for 
ansettelser. I en sammenslåingsprosess kan det skje at det lyses ut stillinger internt. «Nye»Hitra 
kommune har behov for arbeidskraft, det forelå med andre ord liten eller ingen overtallighet 
gjennom eller etter sammenslåingsprosessen. Kommunedirektøren informerte utvalget om at det 
har forekommet enkelte overflyttinger og omdisponeringer av ansatte i "Nye" Hitra kommune. 
Forslag til vedtak - enstemmig 
 
Vedtak: 



Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 55/20 Forvaltningsrevisjon - Prosjektplan bolig 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 55/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører 
forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 320 timer med leveringstidspunkt 
30.04.2020. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte utvalget om prosjektplan for forvaltningsrevisjon 
med tema bolig. 

Omforent endringsforslag 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører 
forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 320 timer med leveringstidspunkt 
30.04.2021. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber om at revisor gjennomfører 
forvaltningsrevisjonen innenfor en ressursramme på 320 timer med leveringstidspunkt 
30.04.2021. 
 
 
Sak 56/20 Regnskapsrevisors erklæring om egen uavhengighet 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 56/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet til orientering. 
 
Behandling: 
Revisors egenerklæring om uavhengighet ble lagt frem. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors erklæring om egen uavhengighet til orientering. 
 
 
Sak 57/20 Orientering om revisjonsstrategi og status regnskapsrevisjon 
for 2020 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 57/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors revisjonsstrategi til orientering 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ann-Katharine Gardner orienterte kontrollutvalget om 
revisjonsstrategi og status regnskapsrevisor for 2020. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors revisjonsstrategi til orientering 
 
 
Sak 58/20 Forenklet etterlevelseskontroll - risiko- og 
vesentlighetsvurderinger 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 58/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 
til orientering. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Ann-Katharine Gardner orienterte kontrollutvalget om risiko 
og vesentlighetsvurderinger som legges til grunn for gjennomføring av forenklet 
etterlevelseskontroll for 2021. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger for forenklet etterlevelseskontroll 
til orientering. 
 
 
Sak 59/20 Forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 59/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsplan for 2021. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet forslag til årsplan for 2021. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsplan for 2021. 
 
 
Sak 60/20 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 60/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Omforent forslag 

Saken utsettes til neste møte. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 



 
 
Sak 61/20 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 61/20 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 62/20 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 62/20 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Omforent forslag 

Saken utsettes til neste møte. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste møte. 
 
 
Sak 63/20 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.11.2020 63/20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 30.11.2020. 
 
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 30.11.2020. 
 
 
 









































Revisjon Midt-Norge SA gjennomførte forvaltningsrevisjon på oppdrag fra Hitra kommunes kontrollutvalg 
i perioden april 2018 til november 2018. Forvaltningsrevisjonen innebærer å gjøre systematisk vurdering 
av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak 
og forutsetninger.

Sammendrag av revisjonsrapporten fra Revisjon Midt Norge SA, datert 01.11.2018:

o Kommunens saksbehandling i saker som gjelder boplikt, er ikke i strid med konsesjonsloven. 
Imidlertid er en del vedtak basert på en feiltolkning av konsesjonsloven, og dermed svakt begrunnet. 
Kommunen anbefales å endre praksis til å anvende konsesjonsloven §11 ved vurdering av eventuell 
boplikt på landbrukseiendom, samt å etablere et internt reglement for området.

o Kommunens saksbehandling i saker som gjelder driveplikt, er ikke i henhold til relevante 
bestemmelser i jordloven. Kommunen anbefales å innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved 
bortleie av landbruksareal.

o Hitra kommune har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av bo- og driveplikt. 
Kommunen anbefales blant annet å føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller 
driveplikt, samt å undersøke om denne plikten blir innfridd.



I forbindelse med behandlingen av revisjonsrapporten ba Kommunestyret kommunedirektøren om å 
komme tilbake med en vurdering rundt anbefalingene fra revisjonen.

Retningslinjer for bo- og driveplikt ble deretter utarbeidet og behandlet i Plan og miljøutvalget den 
19.05.2020 og i kommunestyret den 25.06.2020. 
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