
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Hitra kommune 
 
Arkivsak: 23/95 
Møtedato/tid: 13.02.2023 kl 15:00-18:30 
Møtested: Kommunestyresalen i rådhuset, Fillan 
 
Møtende medlemmer: 

 

Bjørg Reitan Bjørgvik (møteleder)   
Terje Stølan   
Gunnar I. Andresen   
Bjørn Morvik   
Cathrine Lossius   
        
Andre møtende: 
Ingjerd Aastad, kommunedirektør 

  

Solvor Sundet, kommunalsjef 
Ida Nesset, viltforvalter 
Marit Ingunn Holmvik, forvaltningsrevisor, Revisjon Midt-Norge SA(RMN) 

  

Arve Gausen, forvaltningsrevisor   
Torbjørn Brandt, Konsek Trøndelag IKS (Konsek) 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - psykososialt skolemiljø 
02/23 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra kommunedirektøren 
03/23 Orientering fra kommunedirektøren - Avgjørelse i klagenemda for offentlige 

anskaffelser (KOFA) 
04/23 Orientering fra kommunedirektøren - status for kommunens viltplan 
05/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 
06/23 Aktuelt fra utvalgene 
07/23 Referatsaker 
08/23 Eventuelt 
09/23 Godkjenning av møteprotokoll 
10/23 Bestilling forvaltningsrevisjon - valg av tema 
11/23 Eierskapskontroll - prosjektplan for kommunens generelle eierstyring 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Forvaltningsrevisjonsrapport - psykososialt skolemiljø 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i 
kommunestyret med følgende anbefalinger: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber 
kommunedirektøren om å påse at: 

a. Plan for “Trygt, godt og inkluderende skolemiljø” bør oppdateres i henhold til 
gjennomført utviklingsarbeid og implementering av praksis. 

b. Skoleledelsen bør sikre seg at alle foresatte er informert om elevenes rett til 
et trygt og godt skolemiljø. 

c. Kravet til innhold i aktivitetsplaner må sikres. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og 

oppfølging av vedtaket innen mai 2022. 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Marit Ingunn Holmvik, presenterte rapport fra 
forvaltningsrevisjon og besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
  
Presentasjonen blir lagt ved protokollen. 
  
Omforent forslag 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i 
kommunestyret med følgende anbefalinger: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber 
kommunedirektøren om å påse at: 

a. Plan for “Trygt, godt og inkluderende skolemiljø” bør oppdateres i henhold til 
gjennomført utviklingsarbeid og implementering av praksis. 

b. Skoleledelsen bør sikre seg at alle foresatte er informert om elevenes rett til 
et trygt og godt skolemiljø. 

c. Kravet til innhold i aktivitetsplaner må sikres. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og 

oppfølging av vedtaket innen mars 2024. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors vurderinger og sender over rapporten til behandling i 
kommunestyret med følgende anbefalinger: 
 

1. Kommunestyret slutter seg til revisors vurderinger og anbefalinger og ber 
kommunedirektøren om å påse at: 

a. Plan for “Trygt, godt og inkluderende skolemiljø” bør oppdateres i henhold til 
gjennomført utviklingsarbeid og implementering av praksis. 

b. Skoleledelsen bør sikre seg at alle foresatte er informert om elevenes rett til 
et trygt og godt skolemiljø. 

c. Kravet til innhold i aktivitetsplaner må sikres. 
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren orientere kontrollutvalget om status og 

oppfølging av vedtaket innen mars 2024. 
 

 
 
 
 



Sak 02/23 Oppfølging av politiske vedtak - orientering fra 
kommunedirektøren 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte utvalget om status og oppfølging av politiske vedtak vedtatt 
av kommunestyret. Saker som ble trukket fram var: 
  

• Kommuneplanens arealdel 2022-2034, planen er vedtatt og oversendes til 
statsforvalteren. 

• Forskrift om frist for spredning av gjødselvare mv, forskriften er vedtatt og oversendes 
til statsforvalteren. 

• Reglement for folkevalgte og digital deltakelse, kommunestyret vedtok reglementet. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 

 
 
Sak 03/23 Orientering fra kommunedirektøren - Avgjørelse i klagenemda 
for offentlige anskaffelser (KOFA) 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om avgjørelsen i KOFA til orientering. 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren orienterte utvalget om forhold og kommunens vurderinger knyttet til 
selve anskaffelsen og avgjørelsen i klagenemda for offentlige anskaffelser. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om avgjørelsen i KOFA til orientering. 
 

 
 
Sak 04/23 Orientering fra kommunedirektøren - status for kommunens 
viltplan 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 
Behandling: 



Kommunedirektøren orienterte kontrollutvalget om kommunens planer for hjortevilt og 
forvaltning av elg og rådyr, herunder statistikk og øvrige arbeid som gjøres i denne 
forbindelse. 
  
Presentasjonen legges ved protokollen. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse til orientering. 
 

 
 
Sak 05/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2022, og oversender årsmeldingen til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget behandlet utkast til årsmelding for 2022. 
  
Antall møter i 2022 rettes til 6 møter. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets årsmelding for 2022, og oversender årsmeldingen til 
kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 
  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering. 
 

 
 
Sak 06/23 Aktuelt fra utvalgene 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
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 ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar aktuelle saker fra utvalgene til orientering. 
 

 
 
 



Sak 07/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 07/23 
 
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 08/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 08/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Utvalgsmedlemmene Bjørg R. Bjørgvik og Cathrine Lossius oppsummerte 
kontrollutvalgssekretariatskonferansen til NKRF. 
  
Bjørg. R. Bjørgvik og Bjørn Morvik deltar på FKT årsmøte 31.5.2023 med ekstra 
tilknytningsdøgn. 
  
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan skoleledelsen 
arbeider med de forholdene som ble påpekt i forvaltningsrevisjonen ‘Psykososialt skolemiljø’ 
i kontrollutvalgsmøtet 11.05.2023. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om hvordan skoleledelsen 
arbeider med de forholdene som ble påpekt i forvaltningsrevisjonen ‘Psykososialt skolemiljø’ 
i kontrollutvalgsmøtet 11.05.2023. 
 

 
 
Sak 09/23 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 09/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 13.2.2023. 
 
Behandling: 
Utvalget fikk lest opp vedtakene i møtet. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 13.2.2023. 
 

 
 
Sak 10/23 Bestilling forvaltningsrevisjon - valg av tema 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 10/23 
 
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. 
 
Behandling: 
Utvalget drøftet om det fortsatt er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon med tema 
'viltforvaltning' på grunnlag av orienteringen i sak 4/23. 
  
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber sekretariatet komme tilbake med en ny sak om bestilling av 
forvaltningsrevisjon som ser på muligheten for å bestille en begrenset forvaltningsrevisjon 
eller undersøkelse, av viltforvaltningen og beslutningsgrunnlaget for tildeling og samtidig en 
forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen til neste møte. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet komme tilbake med en ny sak om bestilling av 
forvaltningsrevisjon, som ser på muligheten for å bestille en begrenset forvaltningsrevisjon 
eller undersøkelse, av viltforvaltningen og beslutningsgrunnlaget for tildeling. Og i tillegg en 
bestilling av forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, til neste møte. 
 

 
 
Sak 11/23 Eierskapskontroll - prosjektplan for kommunens generelle 
eierstyring 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Hitra kommune 13.02.2023 11/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingen i prosjektplanen. Utvalget ber revisor 
gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 200 timer med levering til sekretariatet 
20.11.2023. 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisjon, Arve Gausen, presenterte prosjektplanen og besvarte spørsmål fra 
utvalgets medlemmer. 
  
Kontrollutvalget ba revisor vurdere å byttet ut ReMidt IKS med Kristiansund og Nordmøre 
Havn IKS samt Trondheim Havn om dette er hensiktsmessig. 
  
Forslag til vedtak - enstemmig. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til problemstillingen i prosjektplanen. Utvalget ber revisor 
gjennomføre prosjektet innenfor en ressursramme på 200 timer med levering til sekretariatet 
20.11.2023. 
 

 



Psykososialt skolemiljø
Hitra kommune, 13.02.23

Marit Ingunn Holmvik



Problemstillinger

• Jobber skolene forebyggende for å sikre et trygt og godt skolemiljø? 

• Følger Hitra kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven?



Sikring av et godt og trygt skolemiljø

• Systematisk arbeid
• Forebygge brudd på retten til et trygt og godt skolemiljø
• Informasjon og involvering
• Kompetanseutvikling
• Samarbeid mellom tjenestene



Håndtering av aktivitetsplikten

• Følge med og gripe inn
• Varsle og undersøke
• Tiltak – Aktvitetsplan
• Dokumentasjon



Konklusjon 

Skolene jobber i stor grad forebyggende for å sikre at elevene har et 
trygt og godt skolemiljø

• Plan og rutiner er etablert. Planen er av eldre dato og bør oppdateres

• Utviklingsarbeidet har ført til nye rutiner, som er innført ved alle skoler. Disse har 
satt seg i ulik grad ved skolene, og vil kreve fortsatt oppfølging framover

• Det kan gjøres mer for å sikre at foreldrene er tilstrekkelig informert om elevenes 
rett til et trygt og godt skolemiljø.



Konklusjon forts.

Følger Hitra kommune opp aktivitetsplikten i opplæringsloven?

Aktivitetsplikten i opplæringsloven er ikke er fulgt opp godt nok på alle 
områder. 
Det gjelder spesielt kravene til aktivitetsplaner, der et utvalg av saker 
viser at skolene må bli bedre på å sikre at formalitetene er i orden, og 
at dokumentasjonen sikres for framtiden. 



Anbefaling

• Plan for Trygt, godt og inkluderende skolemiljø bør oppdateres i 
henhold til gjennomført utviklingsarbeid og implementering av 
praksis 

• Skoleledelsen bør sikre seg at alle foresatte er informert om elevenes 
rett til et trygt og godt skolemiljø 

• Kravet til innhold i aktivitetsplaner må sikres



Kommunal plan for 
hjorteviltforvaltning

KONTROLLUTVALGET 13.02.2023



Kommunal plan
Forskrift om forvaltning av hjortevilt 

§ 3.Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, 
hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal 
blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, 
bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og 
omfanget av viltulykker på veg og bane



Lovhjemler hjorteviltforvaltning

Naturmangfoldloven

Viltloven

Forskrift om jakt, felling og fangst

Forskrift om jakt- og fangsttider

Lov om dyrevelferd

Forskrift om viltfond

Hjorteviltforskriften
• § 3 Mål for forvaltningen

• § 4 Interkommunalt samarbeid 

• § 5 Åpning for jakt

• § 6 Minsteareal

• § 7 Fravik fra minsteareal

• § 8 Tellende areal

• § 9 krav til vald

• § 10 Søknad

• § 11 Godkjenning av vald

• § 18 fellingstillatelser

• ….. Etc. 



Kommunale målsettinger kort oppsummert
Hjort

• Reduksjon av stammen 

•Bestandsplaner

• Reduser konflikter

• Vitale individ

Rådyr

• Reduksjon av stammen

• Sunn og bærekraftig næringsutvikling

•Styrke kunnskapsgrunnlaget

Elg

• Kartlegge omfang

•Sundlandet: Stabil bestand



Utfordringer/tema for forvaltningen
Beiteskader på eng

Viltpåkjørsler

Små individ

Ressurskonkurranse

Sykdommer



Tildelte og felte hjort



Tildelt og felte rådyr



Oppfølging
Årlig tildeling og fellingsstatistikk

Sett hjort og elg

Vårtelling av hjort på innmark

Rådyrtellinger?

Beitetaksering elg?

Hitra Utmarksråd

Jaktmøter/viltmøter

Evalueringer



Kommunal plan for 
hjorteviltforvaltning

KONTROLLUTVALGET 13.02.2023



Kommunal plan
Forskrift om forvaltning av hjortevilt 

§ 3.Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr

Kommunen skal vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, 
hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten(e). Målene skal 
blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, 
bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og 
omfanget av viltulykker på veg og bane



Lovhjemler hjorteviltforvaltning

Naturmangfoldloven

Viltloven

Forskrift om jakt, felling og fangst

Forskrift om jakt- og fangsttider

Lov om dyrevelferd

Forskrift om viltfond

Hjorteviltforskriften
• § 3 Mål for forvaltningen

• § 4 Interkommunalt samarbeid 

• § 5 Åpning for jakt

• § 6 Minsteareal

• § 7 Fravik fra minsteareal

• § 8 Tellende areal

• § 9 krav til vald

• § 10 Søknad

• § 11 Godkjenning av vald

• § 18 fellingstillatelser

• ….. Etc. 



Kommunale målsettinger kort oppsummert
Hjort

• Reduksjon av stammen 

•Bestandsplaner

• Reduser konflikter

• Vitale individ

Rådyr

• Reduksjon av stammen

• Sunn og bærekraftig næringsutvikling

•Styrke kunnskapsgrunnlaget

Elg

• Kartlegge omfang

•Sundlandet: Stabil bestand



Utfordringer/tema for forvaltningen
Beiteskader på eng

Viltpåkjørsler

Små individ

Ressurskonkurranse

Sykdommer



Tildelte og felte hjort



Tildelt og felte rådyr



Oppfølging
Årlig tildeling og fellingsstatistikk

Sett hjort og elg

Vårtelling av hjort på innmark

Rådyrtellinger?

Beitetaksering elg?

Hitra Utmarksråd

Jaktmøter/viltmøter

Evalueringer
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