
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 23/144 
Møtedato/tid: 13.03.2023 kl 15:00-17:00 
Møtested: Møterom Rådhus, rådhuset på Fillan 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik (Leder)   
Terje Stølan(Nestleder)   
Gunnar I. Andresen   
Bjørn Morvik   
Cathrine Lossius   
        
Forfall:   
Ingen   
        
Andre møtende:   
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS (Konsek)   
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
12/23 Bestilling forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen 
13/23 Bestilling av undersøkelse - Beregningsgrunnlaget for tildeling av vilt 
14/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 
15/23 Aktuelt fra utvalgene 
16/23 Referatsaker 
17/23 Eventuelt 
18/23 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 
 
  



Sak 12/23 Bestilling forvaltningsrevisjon - samhandlingsreformen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.03.2023 12/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema ‘samhandlingsreformen’ og ber 
revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med 
levering til sekretariatet innen 03.05.2023. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet problemstillingene og stilte spørsmål om kreftpasienter ville omfattes 
av denne forvaltningsrevisjon. Utvalget mener denne gruppe er svært viktig og bør være en 
del av datagrunnlaget. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon med tema ‘samhandlingsreformen’ og ber 
revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget med 
levering til sekretariatet innen 03.05.2023. 
 

 
Sak 13/23 Bestilling av undersøkelse - Beregningsgrunnlaget for tildeling 
av vilt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.03.2023 13/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse med tema ‘beregningsgrunnlag for tildeling av vilt’ 
og ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget 
med levering til sekretariatet innen 03.05.2023. 
 
Behandling: 
Utvalget drøftet problemstillingene og nevner blant annet at alderssammensetning på dyr 
som tildeles, kan være et moment og derfor kan være et underpunkt til foreslåtte 
problemstillinger. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller en undersøkelse med tema ‘beregningsgrunnlag for tildeling av vilt’ 
og ber revisor utarbeide en prosjektplan i tråd med bestillingen og innspill fra kontrollutvalget 
med levering til sekretariatet innen 03.05.2023. 
 

 
Sak 14/23 Planlegging av virksomhetsbesøk 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.03.2023 14/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Omforent vedtak 
  

1. Kontrollutvalgets møte den 11.05.2023 omberammes til 26.04.2023. 



2. Kontrollutvalget setter opp nytt kontrollutvalgsmøte den 05.06.2023.  
3. Kontrollutvalget vil gjennomføre virksomhetsbesøket av barnevernet som orientering 

og ber kommunedirektøren redegjøre for barnevernet i kontrollutvalgets møte, den 
26.04.2023. 

4. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for IT-sikkerheten i kommunen i 
kontrollutvalgets møte den 26.04.2023. 

5. Kontrollutvalget opphever vedtak i sak 8/23. 
6. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan skoleledelsen 

arbeider med de forholdene som ble påpekt i forvaltningsrevisjonen ‘Psykososialt 
skolemiljø’ i kontrollutvalgets møte, den 05.06.2023. 
 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalgets møte den 11.05.2023 omberammes til 26.04.2023. 
2. Kontrollutvalget setter opp nytt kontrollutvalgsmøte den 05.06.2023.  
3. Kontrollutvalget vil gjennomføre virksomhetsbesøket av barnevernet som orientering 

og ber kommunedirektøren redegjøre for barnevernet i kontrollutvalgets møte, den 
26.04.2023. 

4. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for IT-sikkerheten i kommunen i 
kontrollutvalgets møte den 26.04.2023. 

5. Kontrollutvalget opphever vedtak i sak 8/23. 
6. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan skoleledelsen 

arbeider med de forholdene som ble påpekt i forvaltningsrevisjonen ‘Psykososialt 
skolemiljø’ i kontrollutvalgets møte, den 05.06.2023. 

  
 

 
Sak 15/23 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.03.2023 15/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 
 
Behandling: 
Utvalgets medlemmer orienterte hverandre om sitt tildelte utvalg.  
  
Ingen saker er aktuelle for videre behandling. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 

 
 
Sak 16/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.03.2023 16/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig 



 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 

 
 
Sak 17/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.03.2023 17/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker tatt opp. 
 
Vedtak: 
Ingen vedtak fattet. 
 

 
Sak 18/23 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.03.2023 18/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 13.3.2023. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget gikk gjennom protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 13.3.2023. 
 

 
 
 


	Sakliste:

