
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 21/364 
Møtedato/tid: 29.11.2021 kl 15:00 – 18:00 
Møtested: Kommunestyresalen, Fillan 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik  
Terje Stølan  
Olav Athammer  
Bjørn Morvik  
Inger Marie Sundgård  
 
Forfall: 

 

Cathrine Lossius  
Gunnar I. Andresen  
 
Andre møtende: 
Ragnhild Aashaug, sekretær KONSEK Trøndelag 
Revisjon Midt-Norge SA ved forvaltningsrevisor Margrete Haugum i sak 41 
Kommunalsjef oppvekst Gunn Røstad i sak 42 
Kommunedirektør Ingjerd Astad i sak 43,44 og 45 
 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakliste: 
 
 
 
Saksnr. Saktittel 
41/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Skolemiljø 
42/21 Orientering om mulig mangel på barnehageplasser og barns rett til 

barnehageplass 
43/21 Orientering om Smedvika 
44/21 Orientering om status for Kysthavna - Kristiansund og Nordmøre havn 
45/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering av kommunedirektøren 29112021 
46/21 Årsplan 2022 
47/21 Planlegging av virksomhetsbesøk 
48/21 Aktuelt fra utvalgene 
49/21 Referatsaker 
50/21 Eventuelt 
51/21 Godkjenning av protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 41/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Skolemiljø 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 41/21 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø. 
2. Prosjektplanen utarbeides med utgangspunkt i en ressursramme på inntil 350 timer. 

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 
kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2022 og legges frem til kontrollutvalgets neste 
møte. 

 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor Margrete Haugum deltok i saken via Teams. Hun orienterte litt om 
hvordan de har jobbet med lignende prosjekter. 
 
Kontrollutvalget diskuterte hva de ønsker å ha fokus på, og kom inn på at problemstillingene 
i saken er relevant. I tillegg ønsker utvalget at det sees på: 
– Hvordan jobbes det i henhold til §9A i opplæringsloven og hvordan er lærerens 

rettsvern i slike saker? Det ble også diskutert hva som er lærerens rolle i slike saker. 
– Dersom det kommer et varsel/bekymringsmelding til skolen om forhold som ikke funger 

så godt hjemme, blir det fanget opp? 
 
Det er ønskelig at UNGdata-undersøkelsen brukes i underlagsmaterialet til 
forvaltningsrevisjonen.  
Sekretariatet undersøker om denne undersøkelsen kan presenteres i neste møte. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø. 
2. Prosjektplanen utarbeides med utgangspunkt i en ressursramme på inntil 350 timer. 

Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport oversendes 
kontrollutvalgets sekretariat innen 20.01.2022 og legges frem til kontrollutvalgets 
neste møte. 

 
 
 
Sak 42/21 Orientering om mulig mangel på barnehageplasser og barns 
rett til barnehageplass 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 42/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om mulig mangel på barnehageplasser og barns rett til 
barnehageplass til orientering.  
 
 
Behandling: 
Kommunalsjef oppvekst, Gunn Røstad orienterte.  
Hennes presentasjon legges ved protokollen fra møtet. 
 
Det kan oppleves at barn får plass i en annen barnehage enn det er søkt om. Det er mer 



krevende når 1-åringer skal ha plass, men kommunen holder seg innenfor loven. 
Det jobbes med å finne gode løsninger på kort og lang sikt. 
Det er størst press på Strand barnehage. Det jobbes med å finne løsninger på lengre sikt for å 
øke kapasiteten ut fra det høye fødselstallet. 
Det mangler ansatte i barnehagesektoren, da det er for få som utdannes. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om mulig mangel på barnehageplasser og barns rett til 
barnehageplass til orientering.  
 
 
 
Sak 43/21 Orientering om Smedvika 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 43/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om hvordan det jobbes med planer for bruk av Smedvika til 
informasjon. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Ingjerd Astad orienterte. 
Det har vært gjennomført en mulighetsstudie i Smedvika i sommer, med et påfølgende 
arbeidsmøte for formannskapet. 
Det skal nå jobbes med en reguleringsplan for Smedvika. Hvilke funksjoner skal det være i 
området og på tunet, hvordan skal infrastruktur fungere opp mot dette, boligutvikling og hva skal 
kommunen bidra med er sentrale punkter i arbeidet som pågår. 
 
Kontrollutvalget stilte spørsmål og diskuterte saken. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om hvordan det jobbes med planer for bruk av Smedvika til 
informasjon. 
 
 
 
Sak 44/21 Orientering om status for Kysthavna - Kristiansund og 
Nordmøre havn 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 44/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om Kysthavna – Kristiansund og Nordmøre Havn til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Ingjerd Astad orienterte. 
Kommunedirektøren bad om at møtet lukkes på grunn av at det pågår forhandlinger i saken. 
 



Kontrollutvalget diskuterte grunnlaget for at møtet skulle lukkes, og vedtok en lukking av møtet i 
henhold til forvaltningslovens §13.  
Deretter ble møtet lukket. 
 
Kommunedirektøren orienterte om status for forhandlingene og det ble stilt spørsmål til saken om 
mulige konsekvenser.  
Etter informasjon om forhandlingene ble møtet åpnet. 
 
Kontrollutvalgets leder ba om at kontrollutvalget får informasjon om resultatet av forhandlingene 
når det er vedtatt i kommunestyret. 
Det jobbes med å finne løsninger som kan sikre næringsutvikling i et fremtidig perspektiv. 
 
 Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om Kysthavna – Kristiansund og Nordmøre Havn til orientering. 
 
 
 
Sak 45/21 Oppfølging av politiske vedtak - orientering av 
kommunedirektøren 29112021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 45/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Behandling: 
Kommunedirektør Ingjerd Astad gikk gjennom saker for oppfølging. 
Kommunestyresak 74 og 81 står som "ikke ferdigstilt" i saksfremstillingen, men de er ferdig 
behandlet. 
Planstrategi er ferdigstilt og har tatt stilling til hvilke planer som skal rulleres. Det samme gjelder 
«Hitra i tall». Dette ble utdelt i møtet.  
Planprogram til kommunens arealdel er sendt på høring. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
 
Sak 46/21 Årsplan 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 46/21 
 
Forslag til vedtak 

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

 



 
Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom forslag til årsplan. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 

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

 
 
 
Sak 47/21 Planlegging av virksomhetsbesøk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 47/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ønsker å besøke oppvekstsenteret ved Hemnskjela i kontrollutvalgets møte i 
mars dersom koronasituasjonen tillater det. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget opprettholder ønsket om å besøke Hemnskjela oppvekstsenter. 
Plan for gjennomføring: 
Møtet gjennomføres på kontrollutvalgets neste møte i februar.  
Kontrollutvalget møter på Hemnskjela kl 1300. Det er ønskelig med en omvisning og en 
orientering. 
Kontrollutvalget ønsker å høre hvordan skolen drives og hvordan de føler seg innlemmet i ny 
kommune. 
Tidsskjema: Omvisning 45 minutter 
                    Orientering 45 minutter 
 
Kontrollutvalgets forslag til endring: 
Møtet gjennomføres i februar fremfor mars. 
 
Sekretariaitets forslag til vedtak med kontrollutvalgets endring ble enstemmig vedtatt. 

 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ønsker å besøke oppvekstsenteret ved Hemnskjela i kontrollutvalgets møte i 
februar dersom koronasituasjonen tillater det. 
 
 
 
Sak 48/21 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 48/21 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar informasjonen om aktuelle saker i utvalgene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Legevaktsordning på kveldstid ble diskutert. 
Sekretariatets forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt. 



 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen om aktuelle saker i utvalgene til orientering. 
 
 
 
Sak 49/21 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 49/21 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Deltagelse på NKRF sin konferanse i februar ble diskutert. Leder og nestleder ønsker å delta. 
Sekretariatet sørger for påmelding fra mandag til onsdag. 
 
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 50/21 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 50/21 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
Behandling: 
Leder av kontrollutvalget refererte til en henvendelse som var sendt til leder ang mulig 
forskjellsbehandling for utlegging av flytebrygge i strandsonen. Leder har vært i kontakt med 
utvalgsleder for plan, landbruk og miljø. Utvalgsleder for plan, landbruk og miljø er i dialog med 
avsender av henvendelsen.  
 
 
Vedtak: 
Ingen saker ble behandlet. 
 
 
 
 
Sak 51/21 Godkjenning av protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 29.11.2021 51/21 



 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.11.2021, godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.11.2021, godkjennes. 
 
 
 
 
 
 
 



Kapasitet i barnehagen
Kontrollkomiteen den 29.11.21

Vedlegg til sak 42/21 



Ledige plasser i barnehage pr 18.11.21

Kapasitet barnehage  - pr 18.11.2021. Barman Hemnskjela Fillan Knarrlagund Kvenvær Strand

Ledig kapasitet pr 18.11. Småbarn
0

0 0
1

4 0

Ledig kapasitet pr 18.11. Storbarn
1

0 3
4

5

Friluftsavd. 
3 ledig Barn f. 2016

Vedlegg til sak 42/21



Ledige plasser i barnehage pr 1.4.22

Kapasitet 01.04.2022 Barman Hemnskj Fillan Kn.sund Kvenvær Strand
Småbarn 0 0 0 1 0
Storbarn 2 0 6 (3+3) 0 5 (2016)4

Vedlegg til sak 42/21



Ledige plasser i barnehage pr 1.8.22.

Kapasitet 01.08.2022 Barman Hemnskj Fillan Kn.sund Kvenvær Strand
Småbarn 13 13 10 7
Storbarn -1 8(4+4) 2 5

97

Venteliste (Disse har fått barnehageplass i annen barnehage enn de ønsker) 5 barn

Vedlegg til sak 42/21
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