Ronny-Margido

Korsnes

Høgheim
7243

Kvenvær

Høgheim
Kontrollutvalget

19.08.16

i Hitra kommune

Rådhuset
7240 Hitra

SAKSBEHANDLINGSFEIL
Jeg viser til brev om veinavnet
KontrolIutvalgssekretariatet
kontrollutvalget

"Skippergata",
Midt-Norge

i Hitra kommune

brev av 10.08.2016

enn det kommunen

Kontrollutvalget

for Hitra kommune

kommunestyret

i Hitra kommune

administrasjonen"

senest

IKS. Berglann

opererer

i

mandat

for

gjør selv.

har slike oppgave:
kontrollere

fra Berglann

med et annet

"Kontrollutvalget

alle andre

politiske

skal på vegne av

organer,

Ordfører

og

(http://hitra,kommune.no/politikk—og—samfurm/kontrollutvalget/),

Berglann opererer med et avgrenset mandat som kanskje forekommer
Berglanns

brev er derfor

Berglanns

brev må fortås

Det er helt udiskutabelt
1. I flere brev viserjeg

mens

i andre kommuner.

å se bort fra.
som at han prøver
at veinavnkomiteen

til Skippergata

2. I brev av 23.10.2015 (2015/436-17/

å nøytralisere

at veinavnkomiteen

er tatti

løgn.

har løyet for kommunestyret:

som navn på en horegate.

L32) benektes det faktum at Skippergata er navn på

en horegate.
3. Jeg viser til vedlegg
horegate.

Dette var selvsagt

når den har benektet
komiteen

til brev av 27.06.16

den har undersøkt

også tilgjengelig

kunnskap

selv hadde funnet

Dette dokumenterer
for veinavnkomiteen.

om Skippergata

på nettet

saken og holdt

at Skippergata
Komiteen

som navn på en horegate.

om den underesøkte

opplysninger

tilbake

er navn på en
har derfor

løyet

Dette var noe

saken. Komiteen

for kommunestyret

har løyet enten
eller om den ikke

har undesøkt saken.
Saken må behandles

på nytt av Hitra kommunestyre.

Det skal uansett

ikke aksepteres

at en

kommunal komite bruker løgn for å få gjennomslag for sitt synspunkt. Det
veinavnkomiteen

har gjort er svært alvorlig og en trussel mot demokratiet.

1

En avgjørelse í

kommunens styrende organer skal være tuftet på sannhet og ikke på løgn.
Jeg viser også til at veinanvkomiteen

har gått imot kommunens

oppkallelse

ved å ville gi veien

etter

bestemte

personer

som kjent ingen gate, men en vei (nærmere

bestemt

navnet

en gammel

EGETVEDTAK ved å bruke
Skippergata.
kjerrevei).

Videre

er dette

(Dessuten

venter

vi i dag at en gate er asfaltert.)
Jeg ber om at post til meg i fremtiden

blir adressert

"Horegata".

Med Hilsen
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til Høgheim,

7243 Kvenvær

og ikke til

