
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 22/36 
Møtedato/tid: 28.02.2022 kl 15:00 
Møtested: Hitra, Fillan, rådhuset, kommunestyresalen 
 
Møtende medlemmer: 

 

Gunnar I. Andresen  
Bjørn Morvik  
Cathrine Lossius  
 
Forfall: 
Bjørg R. Bjørgvik 
Terje Stølan 
 
Varamedlemmer 1-3 kunne ikke møte/gyldig forfall. 
 
Andre møtende: 
Monica Nordvik Larsen, regnskapsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) 
Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisjon, RMN. 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS. 
 
 
 
 
Merknader:  
Da leder og nestleder hadde gyldig forfall må kontrollutvalget velge leder blant de møtende 
medlemmer.  
 
Kontrollutvalget velger Cathrine Lossius til møteleder - enstemmig.  
 
Kontrollutvalget godkjenner innkalling og sakliste – enstemmig. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/22 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 28.02.2022 
02/22 Forvaltningsrevisjon av skolemiljø - prosjektplan 
03/22 Forenklet etterlevelseskontroll 
04/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
05/22 Aktuelt fra utvalgene 
06/22 Referatsaker 
07/22 Eventuelt 
08/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/22 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 28.02.2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 01/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren meddelte sekretariatet at det ikke foreligger noe ny informasjon om 
opfølging av politiske vedtak siden siste møte. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
 
Sak 02/22 Forvaltningsrevisjon av skolemiljø - prosjektplan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 02/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre en forvaltningsrevisjon 
av psykososialt skolemiljø innenfor en ressursramme på 350 timer med levering til sekretariatet 
innen 15. oktober 2022. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Marit Ingunn Holmvik, presenterte prosjektplanen og 
besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen og ber revisor gjennomføre en forvaltningsrevisjon 
av psykososialt skolemiljø innenfor en ressursramme på 350 timer med levering til sekretariatet 
innen 15. oktober 2022. 
 
 
Sak 03/22 Forenklet etterlevelseskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 03/22 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om forenklet etterlevelsekontroll til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget skriftlig om hvordan 

kommunen vil etterleve aktuelle forskriftsbestemmelser og ber om at denne 
oversendes sekretariatet innen 21.03.2022. 

 
Behandling: 
Regnskapsrevisor, Monica Larsen, redegjørde for forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen, herunder nummerert brev til kommunen og besvarte spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 



Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse om forenklet etterlevelsekontroll til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget skriftlig om hvordan 

kommunen vil etterleve aktuelle forskriftsbestemmelser og ber om at denne 
oversendes sekretariatet innen 21.03.2022. 

 
 
Sak 04/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 04/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget korrigerte mindre feil og mangler i årsmelding og ber sekretariatet rette disse før 
årsmelding sendes til behandling i kommunestyret. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering og oversender den til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering. 
 
 
Sak 05/22 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 05/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte hverandre om sitt tildelte utvalg. Ingen saker som er aktuelle for 
videre behandling, men utvalget merker seg blant annet saker om barnehagedekning. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
 
Sak 06/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 06/22 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 



Utvalget tar vedlagte referatsaker til orientering. 
 
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 07/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 07/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen forslag fremmet. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 
 
Sak 08/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 28.02.2022 08/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 28.02.2022. 
 
Behandling: 
Omforent forslag 
 
Møteprotokollen godkjennes som første sak i førstkommende møte. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes som første sak i førstkommende møte. 
 
 
 
 
 


	Sakliste:

