
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 22/116 
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Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
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Sak 19/22 Henvendelse til kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.05.2022 19/22 
 
Forslag til vedtak 
På grunnlag av sakens opplysninger og innsendt dokumentasjon kan kontrollutvalget ikke finne 
opplysninger som tilsier at bestemmelser i anskaffelseforskriften § 5-2 (1) bokstavene b og c ikke 
kan komme til anvendelse. 
 
Kontrollutvalget tar saken slik den er forelagt utvalget, til orientering. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for forslag til vedtak.  
 
Kontrollutvalget diskuterte saken. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Vedtak: 
På grunnlag av sakens opplysninger og innsendt dokumentasjon kan kontrollutvalget ikke finne 
opplysninger som tilsier at bestemmelser i anskaffelseforskriften § 5-2 (1) bokstavene b og c ikke 
kan komme til anvendelse. 
 
Kontrollutvalget tar saken slik den er forelagt utvalget, til orientering. 
 
 
 
Sak 20/22 Forslag til plan for eierskapskontroll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.05.2022 20/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste møte, 
basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gjorde oppmerksom på at plan for eierskapskontroll skulle vært utarbeidet innen 
utgangen av 2020. I henhold til kommunelovens §23 – 4, 2.ledd, fremgår det at plan for 
eierskapskontroll skal utarbeides minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året 
etter at kommunestyret er konstituert. 
Sekretariatet har avventet en ferdigstilling av eierskapsmelding for kommunen, men ikke purret 
opp saken. Sekretariatet ser at saken kunne vært lagt frem til behandling på et tidligere tidspunkt, 
og beklager forsinkelsen på det sterkeste. 
 
Det ble gjort en gjennomgang av revisors risiko- og vesentlighetsvurdering, og hvordan en 
eierskapskontroll kan gjennomføres. Sekretariatet utarbeider et forslag til plan til neste møte ut fra 
de innspill som kom frem i møtet.   
 
Det kom frem følgende forslag: 

· Generell eierskapskontroll - eksempler på problemstillinger 
· Får kommunestyret og eierrepresentanter tilfredsstillende 

opplæring til å ivareta eierskapet?  
· Velges sentrale folkevalgte som eierrepresentanter? 



· Utøver eierrepresentantene eierstyringen i eierorganene i samsvar 
med delegert myndighet?  

· Har kommunen systemer/rutiner for oppfølging av sine eierskap 
og følges disse?  

· Trønderenergi 
· Bakgrunn: Energipolitikken er et høyaktuelt tema. Hvordan 

avveies hensyn til forbruker sett opp mot selskapets inntjening. 
Går dette frem av vedtekter eller Hitra kommunes 
eierkapsmelding?  
 

Forslag til vedtak ble ensemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem forslag til plan for eierskapskontroll til neste møte, 
basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurdering og de innspill som er kommet frem i møtet. 
 
 
 
Sak 21/22 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.05.2022 21/22 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Hvert utvalgsmedlem redegjorde for aktuelle saker fra vært sitt tildelte organ.  
 
Hvert utvalgsmedlem samt 1. og 2. vara bør få tilgang til First Agenda. Leder tar opp dette med 
politisk sekretær i Hitra kommune. 
 
Sekrtariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
 
 
Sak 22/22 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.05.2022 22/22 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet vedlagte referatsaker. 
Sekretariatet sjekker ut hvorvidt ordfører kan delta i samtaler med flere partier, jamfør referatsak 
4.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 



 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
 
 
Sak 23/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.05.2022 23/22 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 

1. Kan en partigruppe utpeke en annen representant dersom valglista ikke er oppbrukt? 
Sekretariatet svarer opp spørsmålet til neste møte. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan brannvesenet samhandler etter 
kommunesammenslåingen. 

 
Behandling: 

 1.  Kontrollutvalget diskuterte hvordan valglovens bestemmelser kan tolkes for utpeking av  
     vararepresentanter dersom det ikke er tilstrekkelig mange kandidater på en liste.  
 
     Forslag til vedtak 
     Kan en partigruppe utpeke en annen representant dersom valglista ikke er oppbrukt?    
     Sekretariatet svarer opp spørsmålet til neste møte. 
 
     Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 2.  Hvordan er brannvesentes oppgaver og ressurser organisert etter  
     kommunesammenslåingen? 
 
     Forslag til vedtak: 
     Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan brannvesenet samhandler etter  
     kommunesammenslåingen. 
 
     Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 

 
 

 
Vedtak: 

1. Kan en partigruppe utpeke en annen representant dersom valglista ikke er oppbrukt? 
Sekretariatet svarer opp spørsmålet til neste møte. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en orientering om hvordan brannvesenet samhandler etter 
kommunesammenslåingen. 

 
 
 
Sak 24/22 Godkjenning av dagens møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 30.05.2022 24/22 
 
Forslag til vedtak 



Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.05.2022, godkjennes. 
 
 
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått i møtet. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.05.2022, godkjennes. 
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