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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema 'planarbeidet - Plan og forvaltning 
av vilt i kommunen’ og ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill 
fra kontrollutvalget med levering til sekretariatet innen 25.04.2023. 
 
Vedlegg 
Plan for forvaltningsrevisjon 2020--2024 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget gitt uttrykk for at det er ønskelig med en forvaltningsrevisjon med kommunes 
viltforvaltning og planarbeideti denne sammenheng. Denne saken legges frem da 
kontrollutvalget har tilgjengelig ressurser for å gjennomføre en forvaltningsrevisjon. 
  
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet. 
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, 
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak. Utgangspunktet er at 
forvaltningsrevisjon skal gjennomføres i tråd med plan for forvaltningsrevisjon.  
  
Hitra kommune har behandlet og vedtatt plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, planen ble 
revidert i sak 119/21 i kommunestyret , den 26.11.2021. Kontrollutvalget fikk delegert 
myndighet fra kommunestyret til å gjøre endringer i planen gjennom planperioden og kan 
derfor gjøre endringer om det viser seg at risiko- og vesentlighetsvurderingene skulle ha 
endret seg. 
  
Følgende områder er prioritert i planen:  
  

1. Psykososialt skolemiljø 
2. Samhandlingsreformen/SiO 
3. Planarbeid – Plan og forvaltning Vilt 
4. Vann og avløp 

  
Kontrollutvalget har gjennomført forvaltningsrevisjon av psykososialt skolemiljø og 
boligsosialt arbeid så langt i valgperioden. Kontrollutvalget har trukket fram at planarbeidet 
med forvaltning av vilt er neste område det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon av. Fra 
planen er forslag til innretning på prosjektet beskrevet slik: 
  
Ved kommunesammenslåing aktualiseres et større planarbeid, eksempelvis arbeid med 
kommuneplanens samfunnsdel. Det vil også oppstå et behov for avstemming av de føringer 
som ligger i kommuneplanens arealdel, som en følge av at kommunens areal har økt etter 
sammenslåing. Planarbeidet for viltforvaltningen ble trukket fram av politisk ledelse. En 
forvaltningsrevisjon kan gi svar på om kommunen har hensiktsmessig planer som er egnet 
for politisk og administrativ styring. Videre kan en forvaltningsrevisjon gi verdifulle innspill, 
anbefalinger i det fremtidige planarbeidet. 
  
Om kontrollutvalget vedtar å gjennomføre en forvaltningsrevisjon med dette som tema, kan 
revisor utarbeide problemstillinger i tråd med forslag til innretning gjengitt i planen. 
  



Vurderinger og konklusjon 
Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere om sekretariatets forslag til tema for 
forvaltningsrevisjon er fortsatt ønskelig å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. 
Kontrollutvalget kan legge til egne problemstillinger som går utover forslag til innretning som 
står i gjeldende plan for forvaltningsrevisjon . Om prosjektplanen skal behandles på siste 
møte for sommeren bør sekretariatet få oversendt prosjektplanen i slutten av april. 
 
 


