Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Arkivsak:

18/228

Møtedato/tid:

03.09.2018 Kl 15:00

Møtested:

K-salen

Møtedeltakere:
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Lindis Heggvik Aune, nestleder
Johannes Håvik
Gunnar Andresen
Olav Athammer

Andre møtende:
Harald Martin Hatle, Hitra kommune
Dag Robert Bjørshol, Hitra kommune
Kjell Arne Sætherbø, Hitra kommune
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge (RMN), Tor
Arne Stubbe (RMN), Ann Katharine Gardner (RMN), postmottak, politisk sekretær

NB! Kontrollutvalget møter på hurtigbåtterminalen på Sandstad kl 13:00.

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Rannveig Singsaas på telefon 950 31 803, eller e-post: rannveig.singsaas@konsek.no.
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 27.08.2018

Bjørg Reitan Bjørgvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Sakliste
Saksnr.
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18

Sakstittel
Orientering om vannverket på Strandavatnet
Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Møteplan høsten 2018
Aktuelt fra utvalgene 03.09.2018
Referatsaker 03.09.2018
Eventuelt 03.09.2018
Godkjenning av protokoll fra dagens møte 03.09.2018

Orientering om vannverket på Strandavatnet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.09.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget fører tilsyn med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret.
For at utvalget skal få et best mulig grunnlag for å ivareta tilsynsansvaret, legger det
enkelte møter til kommunale virksomheter eller selskaper som kommunen har
eierandeler i.
Kontrollutvalget legger første del av sitt møte 03.09.18 til vannverket på
Strandavatnet. Utvalget vil bli orientert om driften samt få en omvisning ved
arbeidsleder ved vannverket, Kjell Arne Sætherbø. Kommunens
byggherrerepresentant deltar også under dette besøket, representert ved
kommunalsjef Dag Robert Bjørshol. Utbyggingene av næringsområdene på
Jøsnøya/vannbehandlingsanlegget i Strandavatnet er et stort og komplisert prosjekt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til
orientering.

Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.09.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av
politiske vedtak. Rådmannen vil orientere utvalget om status.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens
redegjørelse til orientering.

Møteplan høsten 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.09.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/108 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget holder møter følgende datoer høsten 2018:
Mandag 3/9 (møtestart kl 13:00 pga virksomhetsbesøk)
Mandag 22/10
Mandag 3/12
Møtestart klokka 15:00.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
Kontrollutvalget har tre møter i halvåret. Møtene er lagt til mandager klokka 15:00. Utvalget
bruker møtene til saksbehandling, orienteringer og besøk på kommunens virksomheter for å
gjøre seg kjent i kommunen. Utvalget besøker også selskap som Hitra kommune har
eierandeler i. Utvalget vedtok i sitt møte 26.02.18 at det ville besøke brannstasjonen i løpet
av høsten 2018. Utvalget må ta stilling til i hvilket høstmøte det ønsker å gjennomføre dette
besøket.
Kontrollutvalgets møteplan bør i noen grad tilpasses møteplanen for kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatet mottar rapport fra forvaltningsrevisjon 20.november i år.
Rapporten vil bli forelagt kontrollutvalget i møtet 3. desember, og deretter videresendt til
endelig behandling i kommunestyret 13. desember.
Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer høsten 2018, med foreløpig forslag til saker:
Møte 1: 3.september
· Virksomhetsbesøk vannverket på Strandavatnet
· Møteplan kontrollutvalget høst 2018

Møte 2: 22.oktober
· Virksomhetsbesøk brannstasjonen
· Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
· Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor vil komme med status for regnskapsrevisjon
for inneværende år

Møte 3: 3.desember
· Rapport fra forvaltningsrevisjon Saksbehandling – bo- og driveplikt
· Møteplan kontrollutvalget 2019

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger opp til tre møter høsten 2018. Forslag til
møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

Aktuelt fra utvalgene 03.09.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.09.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/172 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert om den politiske dagsordenen. Saker av interesse for kontrollutvalget
refereres i møtet. Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging. Utvalgene er
fordelt slik:
· Formannskapet: Lindis H. Aune
· Oppvekstkomiteen: Johs. Håvik
· Helse og omsorg: Gunnar Andresen
· Teknisk komite: Olav Athammer
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til den videre oppfølgingen dersom det fremmes saker i møtet.

Referatsaker 03.09.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.09.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/228 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Domssamlingen til Transparency International Norge
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
Komitémøte kan være fjernmøte
Resultat av Arkivverkets tilsyn med Hitra kommune
Pålegg fra Arkivverket etter tilsyn med Hitra kommune
Konsek-dagen 2018
Underveisrapportering revisjon
Møteinnkalling Fellesnemnda 260618
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges
kontrollutvalg?
2. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk
3. Det er mye å huske på når kommuner slås sammen. Det er derfor laget en veileder til
offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
4. Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser gitt ut av departementet
5. Pressens offentlighetsutvalg sin rapport vedr. innsyn i norske kommuner
6. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2017
7. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten omhandler
kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet
8. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet
9. Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er fysisk tilstede, deltar i møtet. KD
har imidlertid gitt en forskrift som gir adgang til å holde "fjernmøte" i andre organer enn
kommunestyret og kontrollutvalget.
10. Arkivverket har hatt tilsyn med Hitra kommune. Kommunen skal bruke 5,6 millioner
kroner på opprydding
11. Rapport fra Arkivverkets tilsyn med Hitra kommune med pålegg om å lukke avvik
12. Foreløpig informasjon om Konsek-dagen på Hell 10.oktober
13. Underveisrapportering fra revisor om arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapport om
saksbehandling – bo-og driveplikt
14. Møteinnkalling Fellesnemnda Hitra og Snillfjord 26.juni 2018 – orientering om
kommunesammenslåingsprosessen. For mer info:
http://skole.www.hitra.no/eInnsynA/Dmb/Details/53

Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kommunal Rapport 24.04.2018

Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
Ikke alle verv kan kombineres med det å sitte i kontrollutvalget, skriver skriver Jan Fridthjof
Bernt.
En kommune skal foreta nyvalg av kontrollutvalg. Valgnemnda har lagt fram en enstemmig
innstilling, men med en protokollførsel fra et av medlemmene. I protokollførselen ber han om
at det blir foretatt en vurdering av den tidligere varaordførerens habilitet og valgbarhet. Det
vises til at han var varaordfører i forrige periode og at en del saker for kontrollutvalget peker
tilbake til forhold som verserte i forrige periode, og medlemmet i valgnemnda hevder at den
tidligere varaordføreren har en tilknytning til rådmannen ved at hans datter har eller har hatt
et forhold til rådmannen.
SPØRSMÅL:
Vil en eks-politiker kunne være ikke valgbar til kontrollutvalget når mulig tema der vil kunne
bli saker der han har hatt en sentral rolle?
Har det noen betydning om denne ekspolitikeren tidligere har hatt et omfattende og nært
samarbeid med rådmannen, og eventuelt privat tilknytning ved at datteren har vært i et
forhold til rådmannen? Avhenger dette av hvilken posisjon de har hatt tidligere?
Hvis han blir valgt, er dette forhold som vil kunne gjøre ham inhabil?
SVAR:
I kommuneloven § 77 nr. 2 finner vi en liste over verv som ikke kan kombineres med
medlemskap i kontrollutvalget, blant annet verv som varaordfører. Men dette gjelder bare
verv på det aktuelle tidspunktet, ikke tidligere verv. De forholdene som omtales i
protokollmerknaden, vil ikke være relevante for valgbarheten, de må i tilfelle inngå i
habilitetsvurdering i enkeltsaker, enten fordi man mener disse berører ham sterkt personlig,
eller fordi man mener han er inhabil pga. datterens forhold til rådmannen i saker som angår
denne sterkt.

Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Kommunal Rapport 19.03.2018

Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det
som allerede følger av taushetsplikten.
SPØRSMÅL: Ved konstituerende kommunestyremøte ble det vedtatt et «Reglement for
folkevalgte organer». Her er en bestemmelse om «Etiske prinsipper for folkevalgte organer».
I denne er det blant annet fastslått at:
«Negativ omtale av kommunale avdelinger og ansatte skjer i lukket møte.»
Jeg opplever dette kravet som problematisk. Som folkevalgt mener jeg å måtte kunne uttale
meg slik jeg ønsker, dog med respekt for medmennesker. Er dette kravet «lovlig», og må en
folkevalgt følge et slikt krav? Det kan da ikke være slik at all kritikk skal foregå i det lukkete
rom. Føler dette er et forsøk på knebling. Hva mener du om dette?
SVAR: Det kan være forståelig at administrasjonen og politisk ledelse ønsker at slik kritikk
skjer i lukket møte, men et slikt krav kan det ikke stilles til de folkevalgte.
For det første vil det at en avdeling eller tjenestemann kritiseres, ikke være lovlig grunn til å
lukke møtet så lenge slik kritikk framsettes i forbindelse med en sak der ikke
tjenestemannens eget tilsettingsforhold er tema. Først hvis det er tale en sak om
tjenestemessige reaksjoner overfor vedkommende, kan og skal møtet lukkes, se
kommuneloven § 31, nr. 3, som fastsetter at møte skal lukkes når man behandler «sak som
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold».
Og for det andre kan folkevalgte ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket
møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13.
Det betyr at det eneste de folkevalgte ikke kan referere fra en slik sak, i praksis vil være det
som måtte framkomme om tjenestemannens rent personlige forhold, ikke det som angår
hennes utførelse av sine arbeidsoppgaver for kommunen.
En annen sak er det kan gi god mening å si noe om at kritikk av enkelte tilsatte i kommunen
bør være saklig og i høviske former, og minne de folkevalgte om at det ikke alltid er en god
idé å skyte på pianisten når man ikke liker melodien. Men dette må ha form av en etisk
formaning, og det må ikke formuleres slik at de kan gi inntrykk av at det er en rettslig plikt.

Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
KS 05.04.2018

Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Vi har derfor laget en veileder til
offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing, i håp om at dette vil gjøre det hele mer
oversiktlig. Her ser du hovedpunktene fra veilederen i en kortfattet form.
Fra 1. januar 2020 vil Norge bestå av 11 fylkeskommuner og 354 kommuner. Det betyr at det
er mange kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen innen den tid.
Ved kommunesammenslåing vil hver kommune ha sin egen kontraktsportefølje. Kommunene
kan ha helt eller delvis overlappende avtaler, avtaler med ulik varighet og de kan ha
kontrakter med ulike leverandører og på ulike fagsystemer.
Rådene i kortversjon
1. Kartlegge kommunens kontraktsportefølje
Gjør en «due dilligence», slik som private aktører gjør når de vurderer å kjøpe et selskap:
Sjekk hvilke kontrakter kommunen har inngått, når de løper ut og hvilke
oppsigelsesmuligheter som eventuelt finnes. Lag en overordnet strategi for innkjøp, inkludert
tidsløpet. Hva er kritisk for sammenslåing, og hva kan eventuelt vente? Koordiner arbeidet i
de ulike kommunene.
2. Legg inn endringsklausuler i fremtidige kontrakter
Dette gjelder både klausuler som gjør det mulig å utvide og videreføre kontrakten ved en
eventuell kommunesammenslåing, og klausuler som gir kommunen mulighet til å si opp
kontrakten hvis dette skjer.
3. Vurder innkjøpssamarbeid med de kommunene det kan være aktuelt å slå seg sammen
med.Dette har fungert godt ved tidligere kommunesammenslåinger. Kommunene vil da ofte
ha inngått likelydende avtaler med samme leverandør, noe som gjør situasjonen enklere
dersom kommunene senere skulle bli slått sammen.
Slike avtaler kan da også inneholde endringsklausuler om at for eksempel avtalene for
kommune A, B og C forenes og overdras til det nye rettssubjektet når sammenslåingen skjer.
4. Publiser en intensjonskunngjøring
Dersom det er usikkert om den ønskede endringen er innfor den lovlige endringsadgangen,
gjør dere en intensjonskunngjøring. En intensjonskunngjøring er en sikkerhetsventil for
oppdragsgiver.
I intensjonskunngjøringen kan for eksempel oppdragsgiver varsle om en utvidelse av
kontraktens volum. Det skal gis en begrunnelse for at endringen er å anse som lovlig, og det
skal være en karensperiode på minst ti dager. I karensperioden har interesserte leverandører
muligheten til å stanse kontraktsinngåelsen.
Utlyse nye konkurranser
Avslutningsvis vil vi også minne om at det ofte kan være fordeler ved å bryte opp
eksisterende leverandørrelasjoner og utlyse nye konkurranser. Konkurranse om kontrakter
vil i mange tilfeller kunne gi bedre og rimeligere leveranser. En stor kommunes
forhandlingssituasjon vil også ofte være bedre enn en for en liten kommune.

Veiler finner du her:
http://www.ks.no/globalassets/a-marianne/kommunesammenslaing-oganskaffelsesregelverket.pdf?id=102312

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften)
Brosjyre/veiledning, 07.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.
Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1.
januar 2017 fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på
departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en
helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor.
Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen
inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og
håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om
innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.
Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å
legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På
denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye
lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny
KOFA-praksis mv.
Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i
anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning
til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant
annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse
veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.

Veilederen finner du her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/df547bb0f73d43d9b90756002473f680/veileder-tilreglene-om-offentlige-anskaffelser002.pdf

Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Pressens offentlighetsutvalg, april 2018

Les hele rapporten her:
http://presse.no/wp-content/uploads/2018/04/Kommuneindeks_2018-002.pdf

Domssamlingen til Transparency International Norge
foreligger i oppdatert versjon (2003 - 2017).

http://transparency.no/wp-content/uploads/Dommssamling2018.pdf

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk
analyse.
For å lese hele rapporten, følg denne linken:
http://www.fafo.no/images/pub/2017/20616.pdf

NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf

Komitémøte kan være fjernmøte
Kommunal Rapport 07.05.2018

Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via
telefon?
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL:
I et møte i et kommunalt utvalg har tre av de fem medlemmene forfall. Det ene av disse kan
imidlertid delta per telefon. Vil det være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i kommuneloven §
33 om at det er et vilkår for gyldig vedtak at minst halvdelen av medlemmene har vært til
stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak?
SVAR:
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet. Men
Kommunaldepartement har, med hjemmel i kommuneloven § 30, nr. 2, gitt en forskrift som
gir adgang til å holde «fjernmøter» i andre organer enn kommunestyret og kontrollutvalget.
Fjernmøte kan være ulike former for videokonferanse, eller det kan skje per telefon. Denne
møteformen kan ikke benyttes hvis saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold eller hvis
det er opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og den «bør» ikke benyttes
der saken skal behandles i lukket møte av hensyn til personvern eller offentlige interesser
(forskriften § 3).
Hvis et medlem som her bare kan delta i et møte per telefon, må man kunne løse problemet
ved å treffe vedtak om at møtet settes som fjernmøte. Vilkåret for å bruke denne møteformen
er da at «alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre» (forskriften § 2,
første avsnitt), og en tredel av medlemmene vil kunne motsette seg at denne møteformen
benyttes og kreve at saken behandles i ordinært møte (forskriften § 2, tredje avsnitt).

Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

HITRA KOMMUNE

Dato

21.06.2018

Steinar Rønhovde

Din ref.

2018/435-5

Rådhusveien 1

Vår ref.

2018/1286

7240 HITRA

Saksbehandler

Thomas Øverby

Endelig tilsynsrapport og varsel om pålegg
Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet. Tilsynet hadde hovedfokus på
arkivorganisering og elektronisk arkivdanning, blant annet arkivplan, journalføring og fagsystemer.
Tilsynsdato:

9.5.2018

Fra Hitra kommune:

Personal- og kommunikasjonssjef Kjell Roar Sæther
Arkivleder Steinar Rønhovde
Seksjonsleder for kommunikasjon Wiviann Iversen Selvåg
Medarbeider i personalseksjonen Ellen Liland
Medarbeider i planseksjonen Monica Jensø
Medarbeider i barnevernstjenesten Tor Olav Lervik
Personal- og kommunikasjonssjefen deltok i rådmannens
sted, og var til stede under oppstartsmøtet,
gjennomgangen av arkivdanningen, befaringen med
lokalene og oppsummeringen. Seksjonsleder for
kommunikasjon deltok på oppstartsmøtet,
gjennomgangen av arkivdanningen og oppsummeringen.
Medarbeiderne fra personalseksjonen, planseksjonen og
barnevernstjenesten deltok på intervjuene om
arkivdanning innenfor de respektive fagområdene.
Arkivleder var til stede under hele tilsynet med unntak av
intervjuene med medarbeiderne fra personalseksjonen og
planseksjonen.

Fra Arkivverket:

Arkivar Thomas Øverby
Rådgiver Marthe Rosenvinge Ervik

Positive funn fra tilsynsbesøket
Kommunen er kjent med at de har flere utfordringer på arkivområdet og er i ferd med å utarbeide
en plan for å utbedre avvik og forberede den forestående kommunesammenslåingen. Som ledd i
Organisasjonsnr.: 961181399

Telefon: 480 55 666

www.arkivverket.no/tjenester

dette arbeidet har kommunen blant annet hatt IKA Trøndelag på befaring for å få oversikt over
kommunens papirarkiver og se på mulige løsninger for å kunne oppbevare og tilgjengeliggjøre
arkivene på forskriftsmessig måte.
Hvorfor har vi arkivtilsyn?
Målet med tilsyn er å sikre at arkiver som har kulturell eller forskningsmessig verdi, eller som
inneholder rettslig eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, blir tatt vare på og gjort
tilgjengelig for samtid og ettertid.
Endelige pålegg
Denne rapporten beskriver avvikene vi fant og pålegg som vi gir som følge av dette. Med hjemmel
i lov av 4. desember 1999 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c gir vi følgende pålegg:

Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen
Hvordan
Hitra kommune må utarbeide en arkivplan som omfatter alle arkiv i
lukke
hele virksomheten.
pålegget?  Beskrivelsene av arkivansvar og organisering av arkivarbeidet
må konkretiseres. Det må gå tydelig fram hvem som har ansvar
for å forvalte de enkelte delene av kommunens arkiv.
 Alle aktive arkivserier, også arkivserier som dannes utenfor sak/arkivsystemet (objektarkiv, klientarkiv osv.), må beskrives.
 Arkivplanen må inneholde avleveringsliste eller katalog over
deponerte arkiv.
 Arkivplanen må dokumentere hvordan kommunens arkiver er
behandlet ved opprettelse og nedleggelse av interkommunale
samarbeid.
 Kommunen må oppdatere utdaterte arkivrutiner, og utarbeide
nye rutiner for daglige og periodiske arkivoppgaver som ikke er
beskrevet.
 Kommunen må ta eksisterende rutiner for arkiv som finnes ute i
enhetene inn i arkivplanen.
 Kommunen må utarbeide rutiner for oppdatering og arkivering av
arkivplanen.
 Dokumentasjon pålagt utarbeidet i pålegg nr. 2, 3, 4 og 6 må tas
inn i arkivplanen.
Tips

Se Kommunereform – veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv
for mer informasjon.

Frist

1.2.2019

Funn

Kommunen har opprettet en side på Arkivplan.no, men med unntak
av generelle beskrivelser av arkivansvar, lenker til regelverk og
enkelte opplysninger om sak-/arkivsystemet, er dokumentet tomt.
Arkivleder opplyser om at kommunen har flere skriftlige arkivrutiner,
men at disse ennå ikke er blitt lagt inn i arkivplanen.

Hvorfor
er dette
viktig?

Hensikten med arkivplanen er at offentlige organer skal ha oversikt
over sitt arkivmateriale og hva slags regler og instrukser som gjelder
for behandlingen av det. Dette er nødvendig for å kunne forvalte
arkivet i henhold til arkivlovens formål og i tråd med det arkivansvar
som er formulert i arkivloven § 6. Arkivplanen kan benyttes for å
planlegge periodiske arkivoppgaver og beregne behov for fremtidige
ressurser.

Krav

Ifølge arkivforskriften § 4 skal offentlige organer ha en oppdatert
arkivplan. Arkivplanen skal gi oversikt over arkivmaterialet og hvilke
instrukser, regler og planer som gjelder for arkivarbeidet.
Riksarkivarens forskrift § 1-1 har detaljerte bestemmelser om hva
arkivplanen må inneholde. Arkivplanen skal kunne fungere som et
verktøy i internkontrollen med arkivarbeidet.

Pålegg 2: Dokumentere elektroniske arkivsystemer
Hvordan
Hitra kommune må dokumentere elektroniske systemer som inngår i
lukke
kommunens arkiv
pålegget?  Kommunen må kartlegge og beskrive alle systemer, både sak/arkivsystemer og fagsystemer.
 Kommunen må dokumentere hvordan bevaringsverdig
informasjonen skal langtidsbevares, gjennom f.eks Noarkuttrekk, tabelluttrekk eller utskrifter.
Tips

Se veilederen for ordning av digitale arkiver på Arkivverkets
nettsider for mer informasjon.

Frist

1.2.2019

Funn

Arkivplanen inneholder en kort beskrivelse av sak-/arkivsystemet,
men har ingen dokumentasjon av de spesialiserte fagsystemene. I
forkant av tilsynet oversendte kommunen imidlertid en liste over
fagsystemer som inneholder arkivverdig informasjon som viser at
viktig dokumentasjon dannes utenfor ePhorte. Arkivplanen
dokumenterer ikke hvordan bevaringsverdig informasjon som
dannes i de elektroniske systemene skal bevares.

Hvorfor
er dette
viktig?

I de elektroniske arkivsystemene ligger det viktig rettighets- og
forvaltningsmessig dokumentasjon for kommunen. Dersom
systemene ikke blir ivaretatt og dokumentert på en god måte, kan
informasjonen gå tapt. Innbyggere kan i verste fall miste muligheten
til innsyn i sentral informasjon om seg selv, og kommunen kan miste
muligheten til å dokumentere egen innsats i saker.

Krav

Riksarkivarens forskrift § 1-1 stiller krav til at arkivplanen skal gi en
samlet oversikt over organets arkiv. Den krever bl.a. oppdaterte
rutiner for oppbevaring og sikring av arkivene, og arkivoversikt som
viser hvor arkivdokumentene er lagret.

Pålegg 3: Utarbeide rutiner for elektronisk behandling av arkivdokumenter
Hvordan
Hitra kommune må utarbeide rutiner for elektronisk arkivering av
lukke
dokumenter i sak-/arkivsystemet og fagsystemene Profil, Velferd og
pålegget? Familia.
 Regelverket har detaljerte krav til rutiner for systemer som
arkiverer dokumenter elektronisk.
 For å sikre at alle nødvendige opplysninger kommer med, kan
kommunen med fordel strukturere dokumentasjonen punktvis
etter mønster fra forskriften.
Frist

1.2.2019

Funn

Ved innføringen av ePhorte i 2007 begynte kommunen å arkivere
dokumentene elektronisk. Rutinene som er påkrevd ved elektronisk
arkivering av dokumenter foreligger imidlertid ikke.
Kommunen arkiverer dokumenter fra Profil, Velferd og Familia
elektronisk i arkivkjernen Visma samhandling arkiv.
Barnevernstjenesten har arkivert dokumenter fra Familia elektronisk
siden våren 2016. Kommunen har ikke utarbeidet de nødvendige
rutinene for elektronisk arkivering fra de tre fagsystemene.

Hvorfor
er dette
viktig?

For at elektroniske dokumenter skal bevares for all framtid som
autentisk, pålitelig, uforandret og tilgjengelig dokumentasjon av
kommunens virksomhet, må kommunen beskrive hvordan arkivene
har blitt dannet.

Krav

Offentlige organer som arkiverer dokumenter elektronisk må følge
bestemmelsene i Riksarkivarens forskrift kapittel 3. Organet må
utarbeide rutiner i samsvar med §§ 3-2, 3-4 og 3-6 som
dokumenterer ansvar og rettigheter i arkivsystem, oppbevaring og
sikring av arkivdokumenter og skanning av dokumenter på papir.

Pålegg 4: Utarbeide rutiner for kvalitetssikring og ajourføre registreringene
i sak-/arkivsystemet
Hvordan
Hitra kommune må lage rutiner for kvalitetssikring av journalføringen
lukke
og arkiveringen i sak-/arkivsystemet og ta igjen etterslepet.
pålegget?  Kommunen må utarbeide og implementere rutiner for å følge
opp dokumentene som registreres i sak-/arkivsystemet som
sikrer at regelverkets bestemmelser om journalføring og
arkivering overholdes.
 Kommunen må innen fristens utløp gi tilbakemelding om antall
journalposter i status R eldre enn tre måneder, journalposter i
status F eldre enn tre uker, journalposter i status E eldre enn sju
dager, journalposter i status i status S eldre enn tre uker og

journalposter i status M eldre enn tre måneder.
Frist

1.2.2019

Funn

Kommunen har ingen skriftlig rutine for oppfølging og kvalitetssikring
av sak-/arkivsystemet. Arkivleder anser dette som en av sine
oppgaver, men opplever at han ikke har mulighet til å følge opp i
tilstrekkelig grad.
Opplysningene fra ePhorte som ble oversendt i forkant av tilsynet
viser et betydelig etterslep på journalføring og arkivering, især for
utgående dokumenter. Stikkprøver fra offentlig journal viser
likeledes at utgående dokumenter ikke journalføres fortløpende. Det
ble innhentet lignende opplysninger ved Arkivverkets tilsyn i 2014,
og en sammenligning indikerer at etterslepet i løpet av fire år har økt
betraktelig.

Hvorfor
er dette
viktig?

Journalføring innebærer at dokumenter knyttes til et register som
setter organet i stand til å holde oversikt over saksbehandlingen og
dokumentene som skapes som ledd i den. I et elektronisk arkiv
styres også arkiveringen av dokumenter gjennom registreringene i
arkivsystemet. Korrekt journalføring er nødvendig for at
journalpostene skal komme med på offentlig journal og gjøres
tilgjengelig for offentligheten.

Krav

I henhold til arkivforskriften § 9 har offentlige organer
journalføringsplikt for saksdokumenter som er kommet inn til eller
blitt sendt ut fra virksomheten, som er gjenstand for saksbehandling
og har verdi som dokumentasjon.
Riksarkivarens forskrift kapittel 3, § 3-2 d) og e) stiller krav til
beskrivelse av ansvarsforhold og rutiner for kvalitetssikring av
registrering og arkivering av dokumenter som sendes og mottas.

Pålegg 5: Lage plan for deponering av elektronisk journal- og arkivsystem
Hvordan
Hitra kommune må utarbeide en konkret plan for uttrekk og
lukke
deponering av sak-/arkivsystemene Forum Winsak og ePhorte.
pålegget?  Kommunen må så snart som mulig kontakte leverandør og
digitalt depot for å planlegge arbeidet med å ta uttrekk av
systemene
 Alle journalposter og saker avsluttes på korrekt måte.
 Uavsluttede journalposter og saker i Forum Winsak må
gjennomgås og settes i rett status innen 1.2.19.
 Godkjente uttrekk må deponeres innen 1.3.2020
Tips

Se Kommunereform – veileder i dokumentasjonsforvaltning og arkiv
for mer informasjon.

Frist

1.2.2019

Funn

Kommunen brukte det elektroniske journalsystemet Forum Winsak i
perioden 1998-2007. Det er ikke blitt tatt uttrekk av systemet, men
informasjonen er tilgjengelig i form av en historisk database. Ifølge
arkivleder og saksbehandlerne som ble intervjuet er journalen i liten
grad tilgjengelig for saksbehandlerne.
Kommunen har benyttet det fullelektroniske sak-/arkivsystemet
ePhorte siden 2007. Systemet er aldri blitt periodisert. I forbindelse
med den forestående kommunesammenslåingen må alle arkiver
avsluttes, men det foreligger ingen konkret plan for avslutting og
deponering av systemet.

Hvorfor
er dette
viktig?

Elektronisk arkivmateriale som går ut av administrativ bruk, vil før
eller siden gå tapt, om ikke arkivskaper sørger for å bevare
informasjonen gjennom systemuavhengig uttrekk som overføres til
digitalt depot. En søkbar elektronisk journal er en effektiv inngang til
sakarkivet

Krav

Arkivforskriften § 13 og Riksarkivarens forskrift §§ 4-4 - 4-6 stiller
krav om håndtering av periodisert elektronisk arkivmateriale.
Arkivregelverket har bestemmelser om lagringsmedium,
organisering av datauttrekk og krav til dokumentasjon av system og
innhold i system. Arkivforskriften § 18 sier at offentlige organer skal
avlevere eldre og avsluttede arkiver til arkivdepot.

Pålegg 6: Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og
avsluttede arkiver
Hvordan
Hitra kommune må utarbeide en plan for å ordne og listeføre
lukke
bortsatte, eldre og avsluttede arkiver som oppbevares i kommunens
pålegget? egne lokaler. Planen må inneholde kostnadsberegning,
finansieringsplan og tidsfrist for når arbeidet skal ferdigstilles.
 Kommunen må få oversikt over alle bortsatte, eldre og
avsluttede arkiver som oppbevares i egne lokaler.
 Arkivene må ordnes, pakkes og merkes.
 Kommunen må utarbeide arkivlister med opplysninger om
arkivskaper, innhold, periode og løpenummer for det enkelte
arkivstykket.
Tips

Se veilederen for ordning av papirarkiver på Arkivverkets nettsider
for mer informasjon.

Frist

1.2.2019

Funn

I henhold til en kartlegging gjennomført våren 2018 oppbevarer
kommunen i overkant av 500 hyllemeter papirarkiver i egne lokaler,
men anslaget er usikkert med hensyn til arkiver som kan befinne

seg i ytre enheter. En betydelig andel av arkivmaterialet er bortsatte,
eldre og avsluttede arkiver. Arkivene er kun unntaksvis ordnet, og
de er ikke listeført. Befaringen med to arkivlokaler på rådhuset viste
at det er vanskelig å få oversikt over materialet, og arkivleder
bekreftet at det er svært tidkrevende å finne fram i arkivene i dag.
Det påkrevde arbeidet med å ordne og listeføre arkivene
kompliseres av at om lag 100 hyllemeter arkiver er skadet av mugg.
Hvorfor
er dette
viktig?

Papirarkiver kan bli skadd av feil oppbevaring og behandling. Å
pakke arkiver som ikke er i daglig bruk i egnede esker, er derfor et
viktig tiltak for å sikre materialet for framtida. Ved å ordne arkivene
systematisk etter proveniens og listeføre arkivstykkene får
arkivskaper nødvendig kontroll og oversikt over arkivene. Ordning
og listeføring er dessuten en forutsetning for at ansatte og publikum
skal kunne finne fram i arkivene på en effektiv måte.

Krav

I samsvar med arkivforskriften § 13 skal arkivmaterialet som ikke
lenger er i bruk periodiseres. Riksarkivarens forskrift § 4-3 beskriver
krav til rutiner ved bortsetting av arkivmaterialet. Arkivforskriften §
20 gir bestemmelser om arkiv som skal avleveres. Kravene til
avlevering og overføring av papirarkiver er utdypet i Riksarkivarens
forskrift kapittel 6.

Pålegg 7: Lage plan for å utbedre muggskader på arkivmateriale
Hvordan
Hitra kommune må utarbeide en plan for å utbedre skader på
lukke
arkivmateriale forårsaket av mugg.
 Planen må inneholde kostnadsberegning, finansieringsplan,
pålegget?
beskrivelse av hvordan arbeidet skal organiseres og tidsfrist
for når arbeidet skal ferdigstilles.
 Planen må utarbeides i samråd med kompetente
fagpersoner
 Arbeidet med å utbedre skadene må påbegynnes innen
1.10.18
Frist

1.9.2018

Funn

En betydelig del av arkivene som oppbevares i arkivrom 1 i kjelleren
på rådhuset, er angrepet av mugg. I rapporten etter tilsynet i 2014
påpekte Arkivverket høy fuktighet og tegn til soppdannelse på
arkivene i rommet. IKA Trøndelag, som gjennomførte en kartlegging
av kommunens papirarkiver våren 2018, anslår at 96 hyllemeter
arkiver er rammet av muggsopp. Det mugginfiserte arkivmaterialet
ligger i pappesker som står rett på betonggulvet. Kommunen satte
inn en avfukter i 2017 og ifølge arkivleder har den bidratt til at
muggsoppen ikke har utviklet seg ytterligere.

Hvorfor
er dette

Så framt papirarkiver lagres under forskriftsmessige forhold,
svekkes papiret i liten grad. Papir er imidlertid sårbart med hensyn til

viktig?

vann, fukt, varme, ild, skadedyr og andre fysiske påkjenninger. Fukt
i arkivlokalene kan blant annet føre til oppblomstring av muggsopp
som over tid kan ødelegge papiret og medføre arkivtap. Å håndtere
de muggskadede arkivene uten tilstrekkelig verneutstyr medfører en
helserisiko, noe som fører til at arkivmaterialet i praksis er
utilgjengelig.

Krav

I henhold til Riksarkivarens forskrift § 2-10 tredje ledd skal offentlige
organer sette i verk forebyggende tiltak så snart de oppdager skader
på arkivmateriale som skyldes oppbevaringsforholdene. Skader som
har oppstått skal utbedres.

Pålegg 8: Sikre eldre og avsluttede papirarkiver
Hvordan
Hitra kommune må sørge for at de eldre og avsluttede arkivene som
lukke
oppbevares i kommunens lokaler blir forskriftsmessig sikret.
pålegget?  Pålegget omfatter alle eldre og avsluttede arkiver som
kommunen oppbevarer i egne lokaler, enten på rådhuset eller i
ytre enheter.
 Kommunen må utbedre eksisterende lokaler, finne nye lokaler
som er i tråd forskriftens bestemmelser eller overføre arkivene til
IKA.
 Kommunen må skriftlig bekrefte at arkivene er sikret i henhold til
forskriften innen fristen.
Tips

Se veilederen for krav til arkivlokaler på Arkivverkets nettsider for
mer informasjon.

Frist

1.2.2019

Funn

Under tilsynet ble det gjennomført en befaring med to lokaler i
rådhusets kjeller hvor kommunen oppbevarer en betydelig mengde
eldre og avsluttede arkiver. Det er uklart om det oppbevares eldre
og avsluttede arkiver ute i de ytre enhetene. Det ene kjellerrommet
er innredet med trereoler, har vannrør og en stråleovn som kan
utgjøre en brannfare. Døren inn til lokalet er ikke selvlukkende.
Arkivmateriale står tett inntill vegg og en betydelig mengde arkiver
står rett på gulvet. Lokalet er utsatt for fukt. Så vidt vi kunne se kan
det andre rommet tilfredsstille kravene til spesialrom for oppbevaring
av arkiv frem til avlevering (bortsettingsarkiv) om hullene i veggene
blir tettet og døren utstyres med dørpumpe. Det finnes ikke
skriftelige rutiner for tilsyn, renhold og tilgang for lokalene.

Hvorfor
er dette
viktig?

Kommunen har selv ansvaret for å bevare egne arkiver. Sentrale
deler av dokumentasjonen som blir til gjennom kommunens
virksomhet skal bevares i lang tid eller for all tid. Papirarkiver er
sårbare for fysiske skader. Lokaler brukt til oppbevaring av eldre og
avsluttede arkiver må derfor tilfredsstille særskilte krav.

Krav

Arkivforskriften § 7 stiller krav til arkivlokaler som benyttes til
offentlige arkiver. Riksarkivarens forskrift kapittel 2 gir utfyllende
bestemmelser om arkivlokaler.

Denne rapporten beskriver mange alvorlige avvik som er knyttet til både den daglige driften og til
periodiske oppgaver, herunder dokumentere arkivholdet og sikre arkivmaterialet i et
langtidsperspektiv. Tilsynet viser at de avvikene som ble påpekt i forbindelse med tilsynet i 2014
ikke er blitt utbedret, og at den manglende oppfølgingen av påleggene som ble gitt den gang har
hatt betydelige konsekvenser. Vi merker oss særskilt at tilstanden med hensyn til journalføring og
bevaring av eldre arkiver er vesentlig forverret sammenlignet med i 2014. Arkivverket forventer at
de pålegg som vil bli gitt i endelig tilsynsrapport blir tatt på største alvor.
Om det viser seg at fristene ikke kan overholdes, ber vi kommunen gi tilbakemelding før fristene
utløper. Ta gjerne kontakt om noe er uklart.
Send inn dokumentasjon for å lukke pålegg
Kommunen må innen 15.8.18 sende Arkivverket en plan for hvordan man vil løse arbeidet med
påleggene. Kommunen skal i tillegg oversende dokumentasjon når tiltakene er gjennomført, innen
de fastsatte fristene.
Vi håper at våre pålegg og kommentarer kan være til hjelp for Hitra kommunes arbeid med arkiv
og dokumentasjonsforvaltning framover.

Med hilsen
Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag

Postboks 2600

7734

STEINKJER

KONSEK-DAGEN 2018
10. oktober kl 10 arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle
kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag. Konsek-dagen vil gå føre seg på hotell
Scandic Hell, Værnes.
Med overskrifta "Synleg kontroll eller hemmelege tenester?" vil me setje fokus på at
kontroll og tilsyn bør bli meir synleg både i høve til politikarane, innbyggjarane og i
mediebiletet.
Som hovudinnleiar har me fått riksrevisor Per-Kristian Foss.
I tillegg vil Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse innleie om korleis
forvaltningsrevisjons-rapportar kan brukast til å gjera kontrollutvala si verksemd
synleg.
Me legg opp til at konferansen skal aktivere deltakarane gjennom aktuelle
problemstillingar og debatt, og ein prosessleiar vil styre dagen. Dette er Torgeir
Skevik, med bakgrunn som kontrollutvalsleiar, arbeid med kontroll og tilsyn hjå
fylkesmannen, og frå kommunal administrasjon.
Meir informasjon kjem seinare.

Underveisrapportering revisjon pr 21.08.18, FR 1035 Hitra, Saksbehandling boplikt og
driveplikt i landbruket
Følgende er gjennomført i prosjektet:
- Intervjuer og oppfølgingssamtaler med saksbehandler innen feltet
- Arkivgjennomgang av rundt 50 konsesjonssaker i landbruket
- Analyse av kommunens praksis opp mot gjeldende lovverk innen boplikt og driveplikt. Det er gjort
funn som kan indikere muligheter for forbedring i kommunens saksbehandling. Revisjonens
konklusjon vil presenteres til KU etter at rapporten har vært på høring hos rådmannen.

Det er for øvrig gjort følgende justering av problemstilling 3: Denne er utvidet til også å gjelde
håndheving av regulære vedtak om boplikt og driveplikt, ikke kun håndheving av vedtak som gjelder
tidsbegrenset dispensasjon fra bo- og driveplikt. Dette er gjort fordi vi mener det er en risiko for feil i
saksbehandlingen også i håndhevingen av den regulære bo- og driveplikten.

Prosjektet vil leveres innen 20.11.2018 som avtalt.

Mvh. Eirik Gran Seim,
Prosjektleder

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 20.06.2018
Medlemmer og varamedlemmer av
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

Innkalling til møte i Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Ordførers kontor 26.06.2018 Kl 16:00
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel.
Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 16/915 67 223
eller epost: ann-vigdis.cowburn@hitra.kommune.no
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HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-1
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Orientering fra prosjektleder pr. 18.06.2018
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

2/18

Vedlegg:
Innstilling:
Orientering fra prosjektleder tas til orientering.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Personal- og Kommunikasjonsenheten:
IKT
Nye Hitra vil beholde de fleste fagsystemer som i dag og implementere Snillfjord sin datamasse i
disse. Det må tas stilling til hvilket sak- og arkivsystem som skal være på plass fra 1.1.20. Det er
ikke uten videre gitt at man fortsetter med Evry sine systemer, men benytter anledningen til å
innhente anbud på system med langt bedre brukergrensesnitt. Oslo kommune har nettopp inngått
avtale med ACOS om anskaffelse av et Noark 5-godkjent dokumenthåndteringssystem. Ika
Trøndelag og Meldal kommune benytter dette systemet i tillegg til en tredjedel kommuner
foruten Oslo. Dette er det verdt å se nærmere på. Veldig mange kommuner snakker om dette
systemet pr. i dag, men man vet ikke helt hva det nye fra Evry inneholder. Sak til Fellesnemnda
fremmes over sommeren.
På KS Trøndelag sin rådmannssamling i Levanger 2. og 3. mai ble det stor tilslutning til at man i
fellesskap går ut og innhenter tilbud på nytt system for arkiv/dokumenthåndtering felles for alle
47 kommuner. Dersom dette ikke kan fullføres innen 1.1.20 vil det skape problemer for enkelte
sammenslåingskommuner, så det er en fare for at disse blir stående utenfor felles innkjøp. Både
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er imidlertid med på felles løsning.
Digitaliseringsutvalget DigUt (KS Trøndelag) har også startet arbeidet med å lage en felles
digitaliseringsstrategi. Arbeidet ledes av rådmannen Trond Stenvik i Overhalla kommune.
Kartverket har fått en rolle fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som teknisk
koordinator i alle fagområder og på tvers av nivå i forvaltningen. De skal bidra til å belyse
utfordringer på tvers av systemer og aktører. Kartverket sitter på erfaringer fra tidligere
sammenslåinger og har stor erfaring på hvilke utfordringer man møter og i hvilket omfang.
Ansvaret for kommunikasjon til begge kommunenes innbyggere tilligger enheten. Det er etablert
rutine på å sende avisa Hitra.no til innbyggerne i «vår» del av Snillfjord. Utstrekningen av dette
avhenger av Postens distribusjonsruter. For øvrig må man etter hvert ta i bruk Snillfjord
kommunes eget informasjonsmagasin og hjemmeside.
INNOVASJON, FORNYELSE OG DIGITALISERING
Nye Hitra skal bli en effektiv og løsningsorientert kommune med gode tjenester for fremtiden. Vi
skal bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre. For å få til dette må vi tenke nytt (ikke
kun digitalisere dagens tjenester og prosesser). Virksomhetene må endre hvordan de utfører sine
oppgaver, tilby bedre tjenester, jobbe mer effektivt og skape helt nye tjenester. Dette skal skje
med brukerfokus og hvor brukeropplevelsen skal være kjernen i endringen.
Arbeidet starter med å skaffe oversikt over hva som allerede er utviklet i de forskjellige
samarbeidende organisasjonene, KS, Fylkeskommunen, Regionrådene,
vertskommunesamarbeidene m.v. Hvor er det mulig å få til fruktbart samarbeid/hente kunnskap
og inspirasjon. Her er det snakk om å bygge sten på sten, men samtidig ha oversikt over helheten.
Den største motstanden for å få til dette arbeidet ligger i de ansattes naturlige motstand mot
endring. Det er derfor viktig at man jobber tett på de ansattes representanter og har god
kommunikasjon underveis.
ARKIV
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Begge kommuner er i ferd med å legge planer for ajourhold og digitalisering av arkivene pr.
01.01.20. Riksarkivet hadde tilsyn på Hitra i mai og vi tar med dette inn i det videre arbeidet. For
øvrig er det viktig å samarbeide tett med IKA Trøndelag.
Deler av arbeidet kommer som en direkte konsekvens av kommunesammenslåingen og dette bør
dekkes over Fellesnemndas budsjett. Det kommer egen sak på dette.
PERSONAL
Enheten får ansvaret for innpassing av personell fra Snillfjord kommune som skal inn i
tilsvarende stillinger i Hitra. Det er så langt ikke snakk om ledere over enhetsledernivå. Hvor
mange som til slutt skal ha jobb i Hitra kommune fra 01.01.20 er foreløpig usikkert. Det er nevnt
3 sikre som har sagt fra.
Tillitsvalgte som tiltrer Fellesnemnda er for Hitra Wenche Helsø og for Snillfjord Kari Monika
Johansen. Når det gjelder overføring av personell er det den enkelte ansattes tillitsvalgte på
sektor som skal konsulteres.
Det ligger en jobb her i sammenfatning av reglementer, retningslinjer og rutiner.
Det må lages en enkel informasjonsplan for arbeidet som skal gjennomføres. Spesielt med tanke
på de ansatte, men også slik at informasjon når ut til Snillfjord og Hitra kommunes innbyggere.
Økonomisjef:
Økonomisjefen har ansvar for at regnskapsenheten følger opp omlegging og konvertering av data
fra Snillfjord. Det er nødvendig å ha fokus på nødvendige ressurser til å få gjennomført dette
arbeidet.
Det er eiendomsskatt på verker og bruk i begge kommuner. Økonomisjefen har ansvar for at det
ved sammenslåingen er lik behandling og gjennomført nødvendig taksering i begge kommunene.
Økonomiplanen for 2019 – 2021 skal omfatte sammenslått kommune fra året 2020.
Deltakelse i interkommunale selskaper, og andre eierskap skal fordeles etter nye grenser.
Økonomisjefen skal delta i dette arbeidet og sørge for å få dette på plass i nye Hitra. Dette gjelder
alle deler av forretningssamarbeid og næringsliv.
Beredskap:
Beredskapsleder og brannsjef samarbeider om å ha nødvendige beredskapsplaner, mannskap og
materiell på plass.
Kommuneplanlegger:
Forestående revidering av Samfunnsplanen må ivareta Hitras nye grenser og innbyggere.
Snillfjord kommune må innlemmes i arbeidet som startes opp i høst. Begge kommunene har
overordnet arealplanlegging som også må samordnes.
Kulturminneplan, friluftslivstiltak og idrettsaktiviteter må med ved planlegging av nye tiltak.
Man må allerede nå se hele den nye kommunen under ett. Det vil være nødvendig å kartlegge
hvilke frivillige lag og organisasjoner som finnes i «vår» del av Snillfjord og hvilke tilbud disse
har. En felles markedsføring av tiltak vil være på sin plass allerede nå. (Jfr. Vinganrunden o.l.)
Enhetsleder VAR:
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Nye Hitra kommune får et nytt vannverk beliggende på Sunde. I tillegg er det behov for å
kartlegge ledningsnett og andre tekniske installasjoner. Disse opplysningene skal implementeres i
den nye kommunen.
Vingvågen vannverk har bedt om å bli overtatt av kommunen. Dette blir ikke gjennomført i
Snillfjord før 1.1.20, men vår enhet bør opprette kontakt med dette vannverket slik at de blir klar
over kravene.
Når det gjelder Hamos blir det en økonomisk reforhandling av andeler underlagt økonomisjefen,
men nye kommunale tømmeruter underlagt VAR. Her må selvkostberegningene endres fra
1.1.20.
Enhetsleder Drift:
Nye Hitra får ansvar for flere kommunale bygninger etter 1.1.20. Det samme gjelder veger og
plasser. I hovedsak gjelder dette Hemnskjela oppvekstsenter, utleieboliger på Sunde, kirkegård
på Rottem og et ukjent antall kilometer veg som må kartlegges både i lengde og tilstand.
Det legges også hit ansvaret for å få nødvendige forsikringer overført/endret alt etter behov. Det
samme med andre abonnement knyttet til eiendommene.
Kommunalsjef Plan, landbruk, miljø, brann og feiing:
Kvalitetssikring av matrikkeldata, jfr. Kartverkets sjekkliste. Forberede sammensmelting av data
på gammel og ny eiendomsmasse. Innkalle til møte med Kartverket v/Lars Mardal sammen med
IKT og kontaktpersoner i Snillfjord.
På landbruk får vi sannsynligvis 1 ny ansatt fra 1.1.20. Arbeidet med samordning av
landbruksdata, rutiner, reglement og andre oppgaver må forberedes og kan startes opp så snart
som mulig.
Miljø- og naturforvaltning står sterkt i Hitra. Hvordan dette håndteres i Snillfjord må vi skaffe
oss oversikt over.
Plan og byggesak er områder med stort trykk og lav bemanning i begge kommuner. Disse skal
være selvkostområder, noe som gir lite rom for andre oppgaver lagt til disse stillingene. Det har
vist seg vanskelig å skaffe ekstra ressurser til å ta merarbeidet ved sammenslåingsarbeidet. Vi har
en ansatt som jobber 2 dager i uka på pensjonistlønn. Hitra må skaffe seg oversikt over hvilke
reguleringsplaner som gjelder for vårt område av Snillfjord og eventuelt er under utarbeidelse pr.
i dag.
Snillfjord kommune har Brann, redning og feiing i samarbeid med Orkdal kommune. Hitra
samarbeider med Frøya på forebygging og feiing, og utreder felles brannsamarbeid.
Rådgiver Næring:
Det er ansatt rådgiver for næringsområdet som betjener begge kommunene. Vedkommende har
allerede tatt initiativ til møter med næringsaktører i Snillfjord og gir bistand til innovasjon. Det
bør tas inn opplysninger om dette på Snillfjord kommunes hjemmeside. Omdømmebygging for
ny kommune er tillagt stillingen.
Kommunalsjef helse og omsorg:
Snillfjord kommune har et sentralisert omsorgssenter på Krokstadøra. Dette er også basen for
hjemmebaserte tjenester. I tillegg er det en ressurskrevende bruker i vår del av den nye
kommunen.
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Det er besluttet at eldre som i dag bor ved Snillfjord omsorgssenter skal få bo der livet ut hvis de
selv vil. Om noen i vårt område vil flytte til Hitra skal vi ta imot dem. Det er også innbyggere i
vår del av Snillfjord som mottar hjemmebaserte tjenester.
Ansatte i disse tjenestene tilbys å følge arbeidsplassen. Det betyr at Hitra får et ukjent antall
antall ansatte i hjemmetjenesten og ca. 6 ansatte (av forskjellig st.str.) i Tjenesten
Funksjonshemmede.
Snillfjord omsorgssenter er ikke Livsgledesykehjem. Frivillighetsarbeidet er til stede, men i langt
mindre grad enn på Hitra. Det bør drøftes med Frivilligsentralen på Hitra hva man allerede nå
kan bidra med for å få i gang dette arbeidet i vår del av Snillfjord.
Helse:
Helsesøstertjenester er allerede oppdelt og Hitra yter tjenester til vår del av Snillfjord. Barnevern
i Snillfjord skjer ved vertskommunekontrakt med Hemne kommune. Det samme med NAV.
Jordmortjenesten utføres i samarbeid med St. Olavs og flere kommuner. Snillfjord har egen
Fysioterapi/Ergoterapitjeneste, Legetjenester betjent av Orkdal Legesenter, egen
Flyktningekoordinator, og ansatte innen Psykisk helse og rus. Alle disse funksjonene må det
kartlegges hvor de ansatte går fra 1.1.20. I utgangspunktet skal tjenester som er stedsbundet gå til
den kommunen de blir liggende, men fellestjenester skal fordeles mellom kommunene etter
nærmere avtale.
Voksenopplæring ligger hos oss under helse. Jeg kan ikke se at Snillfjord har egen
voksenopplæringstjeneste. Jeg antar tjenesten kjøpes av en nabokommune.
Kommunalsjef oppvekst:
Grunnskole, SFO, Barnehage, PPT. Her dreier det seg om å overta Hemnskjela oppvekstsenter
med barnehage og 1-4 skole. Samarbeidet er allerede i gang, men man bør legge opp til en
politisk diskusjon om hvordan utnytte lærerkreftene på best mulig måte til beste for elevene.
Dette må inn i vår forestående barnehage- og skolebruksplan, og Snillfjords politikere og
innbyggere må involveres. Når det gjelder PPT vil Snillfjord kommune falle ut av denne, men
samarbeidet med Frøya kan fortsette dersom man finner dette formålstjenlig. Jeg går ut fra at det
blir èn person mindre i tjenesten.
Enhetsleder kultur:
Kontaktperson for kultur i Snillfjord er Åge Røe.
Her må det tas kontakt for å sjekke ut hvilke tiltak Snillfjord har som vi skal overta, og eventuelt
om det er tiltak de mangler og vi allerede nå kan tilby barn og unge i Snillfjord.
Dokumenter:
Generelt vil alle som pr. i dag har ansvar for dokumenter, reglementer, rutinebeskrivelser etc. ha
ansvar for å oppdatere disse slik at de er i tråd med gammel og ny kommunes tidligere
dokumenter. Dette gjelder f.eks. delegeringsreglement, økonomireglement, politiske reglement
og alle andre som finnes hos både oss og Snillfjord.
GENERELT
Den enkelte ansvarlige i Hitra kommune skal sørge for at oppgavene blir kartlagt og at det lages
en fremdriftsplan for gjennomføring. Dette legges inn i en felles fremdriftsplan for hele
prosjektet. Noen oppgaver kan med fordel utføres etter 1.1.20, men disse må også identifiseres.
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I den grad man trenger forsterkninger i utrednings- og gjennomføringsfasen ut over de stillinger
vi allerede har opprettet, skal dette avklares med prosjektleder, som eventuelt gjør nødvendige
avklaringer med Fellesnemnda.
Fordeling av belastningen med pensjonsrettigheter skal drøftes av prosjektlederne i møte med
KLP den 27.06.18.
Fremdriftsplan for det totale prosjektet legges frem høsten 2018.
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HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-2
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Nye Hitra - skilting fra Valslag til Fillan
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

3/18

Vedlegg:
Innstilling:
Prosjektleder får i oppgave å utarbeide plan for skilting i nye Hitra fra 01.01.2020. Planen med
kostnadsoverslag legges frem for Fellesnemnda.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Bakgrunn for saken
I og med at nye Hitra får grenser ut over dagens Hitra ser prosjektleder behov for å utarbeide ny
skiltplan for den nye kommunen.
Vurdering
Arbeidet må involvere Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen som på sin side har
ansvar for en stor andel av skiltingen. Deler av skiltingen bør være informativ i forhold til hva
den nye kommunen har å by på av severdigheter og opplevelser, andre deler bør rydde opp i
dagens etter hvert noe uryddige og fragmenterte skilting.
Skiltplanen må ta særlig hensyn til trafikksikkerhetsforhold, spesielt med tanke på myke
trafikanter.
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HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-3
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Hitra og Snillfjords arkiver - tiltak som følge av kommunereformen
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

4/18

Vedlegg:
Innstilling:
Prosjektleder bes om å utrede tiltak med kommunenes arkiver som kommunereformen medfører
og kostnadene med disse. Det legges frem bevilgningssak for Fellesnemnda med dekning av 31%
for Snillfjord sin del.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Bakgrunn for saken
Hitra og Snillfjord kommuner må hver for seg gjøre tiltak for å kunne avslutte sine arkiver pr.
31.12.2019. Fra 01.01.2020 begynner nye Hitra med nytt arkiv. Det gamle må delvis være
digitalisert og/eller settes på lager hos IKA Trøndelag. Noe av kostnadene måtte kommunene
gjennomført uavhengig av reformen, men en stor andel av kostnadene kommer som en følge av
kommunereformen.
Saksopplysninger
Hitra kommune har hatt tilsyn fra arkivverket og fått en rekke pålegg til utbedring. Deler av dette
har kommunen vært klar over en tid, men har utsatt utbedring av bemanningsmessige årsaker, og
fordi man var klar over at kommunereformen ville medføre ytterligere tiltak. Det er nå avklart
hva som må gjøres innen årsskiftet 2019/2020 og man har laget en politisk sak på oppgavene.
Hitra kommune er invitert av rådmannen til å gjøre slikt vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette et prosjekt for å lukke avvik i
kommunens arkivsystemer slik de framkommer etter tilsyn fra arkivverket pr.
09.05.2018, jf. tilsyn av 25.04.2014.
2. Kommunestyret ber rådmannen i tillegg forberede og gjennomføre digitalisering av
kommunens planarkiv slik at framtidig plan- og byggesaksbehandling i ny kommune fra
01.01.2020 kan gjennomføres på en effektiv og kvalitativ god måte.
3. Kostnadene knyttet til prosjektet innarbeides i kommunens drifts- og
investeringsbudsjetter slik:
a) Økte lønnskostnader til 100 % prosjektstilling fra høsten 2018 med kr 220 000,-, og
hele 2019 med kr 600 000,-, innarbeides i kommunens driftsbudsjett slik det framgår i
sak om revidert handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.
b) Økte investeringskostnader (inkl. mva.), med kr 2.860.000,- for 2018 og kr
1.900.000,- for 2019, innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for budsjett 2018
/ handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.
c) Investeringen finansieres med merverdiavgift på kr 550.000,- for 2018 og kr
320.000,- for 2019, og kr 1 870 000,- i ubrukte lånemidler for 2018, og kr 1.580.000 i
nytt låneopptak i 2019.
4. Rådmannen bes om å komme tilbake med kostnadsoverslag knyttet til anskaffelse og
innfasing av nytt sak- og arkivsystem for ny kommune i forbindelse med
budsjettbehandlingen for budsjett 2019.
5. Kostnader som kan henføres til kommunereformen søkes dekket innenfor Fellesnemnd
Hitra Snillfjord sitt budsjett.
Snillfjord kommune må også gjøre tiltak for å kunne levere sine arkiver til IKA Trøndelag pr.
31.12.2019. Snillfjord skal imidlertid deles i tre deler og må fordele de kostnadene som ligger i
dette på Orkland, Heim og Hitra.
Vurdering
Min vurdering er at kostnader som belaster kommunene på grunn av kommunereformen skal
dekkes av de tildelte statlige tilskuddene. For Snillfjord kommunes utgifter som kan henvises til
kommunereformen må det bety at 31% av kostnadene dekkes over Fellesnemnda Hitra og
Snillfjord sin fondsavsetning.
Det bør lages en felles utredning av hva administrasjonene finner er oppgaver som må gjøres på
grunn av kommunereformen og kostnadene dette medfører.
Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

14

Side 2 av 2

HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-4
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
18.06.2018

Nytt sak- og arkivsystem fra 01.01.2020
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

26.06.2018

5/18

Vedlegg:
Innstilling:
Prosjektleder bes om å sette i gang prosess med å anskaffe nytt sak- og arkivsystem fra
01.01.2020. Dersom dette er mulig gjennom felles innkjøp i Trøndelag innen fristen, vurderes det
om nye Hitra skal slutte seg til dette fellesinnkjøpet.
Bevilgningssak legges frem for Fellesnemnda.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder
Dokumentet er elektronisk godkjent

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
15
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Bakgrunn for saken
Ved sammenslåingstidspunktet 01.01.2020 skal den nye kommunen ha ett sak- og arkivsystem.
Kommunene har pr. i dag 2 forskjellige systemer. Disse er et prosjektleders skjønn svært lite
brukervennlige og gir rom for feilføringer som skaper problemer i etterkant.
Saksopplysninger
Nye Hitra vil beholde de fleste fagsystemer som i dag og implementere Snillfjord sin datamasse i
disse. Det må imidlertid tas stilling til hvilket sak- og arkivsystem som skal være på plass fra
1.1.20. Det er ikke uten videre gitt at man fortsetter med Evry sine systemer, men benytter
anledningen til å innhente anbud på system med langt bedre brukergrensesnitt.
På KS Trøndelag sin rådmannssamling i Levanger 2. og 3. mai ble det stor tilslutning til at man i
fellesskap går ut og innhenter tilbud på nytt system for arkiv/dokumenthåndtering felles for alle
47 kommuner. Dersom dette ikke kan fullføres innen 1.1.20 vil det skape problemer for enkelte
sammenslåingskommuner, så det er en fare for at disse blir stående utenfor felles innkjøp. For
nye Hitra haster det med en avklaring. Orkland er allerede ute med anbudsprosess. Både
Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er imidlertid med på felles løsning.
Nytt sak- og arkivsystem er en direkte følge av kommunereformen og kostnaden bør henføres hit.
Vurdering
Kommunene bruker uforholdsmessig mye tid og ressurser på å gjøre alle oppgaver i henhold til
lover og forskrifter. Papirbaserte originalarkiver og dårlig brukergrensesnitt i digitale
arkivsystemer har vanskeliggjort både sporbarhet, sikkerhet, koordinering, gjenbruk, søk og
effektiv innbyggerdialog. Det må vektlegges integrasjon med digitale tjenester til innbyggere og
næringsliv, spart saksbehandlingstid og tid for innbyggerne.
Nye Hitra kommune bør starte anbudsprosess med tanke på innkjøp, implementering og
opplæring av ansatte innen 01.01.2020. Dersom dette er mulig gjennom felles innkjøp i
Trøndelag innen fristen, bør nye Hitra slutte seg til dette prosjektet.

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no
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RS 1/18 17/4040-4 Forskrift om sammenslåing av Hitra kommue og del av
Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune er fastsatt
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Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/4040-4

8. mai 2018

Forskrift om sammenslåing av Hitra kommue og del av Snillfjord
kommune (Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune er fastsatt
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsatte 7. mars 2018 forskrift om
sammenslåing av Hitra kommue og del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) fra
01.01.2020. Navnet på den nye kommunen er Hitra kommune.
I tillegg til å fastsette navn på den sammenslåtte kommunen og tidspunkt for når
sammenslåingen trer i kraft, fastsetter forskriften antallet medlemmer i kommunestyret.
Videre gis det overgangsregler for lokale forskrifter og kommunale planer og regler om
forliksråd.
Forskriften er vedlagt, og er også kunngjort på Lovdata.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Jan Gabriel Gabriel
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Avdeling

Saksbehandler
Jan Gabriel Gabriel
22 24 72 19

Kopi
Finansdepartementet
Trøndelag fylkeskommune

Side 2
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Adresseliste
Fylkesmannen i
Trøndelag
Hitra kommune
Kartverket
Skattedirektoratet
Snillfjord kommune
Statistisk sentralbyrå

Postboks 2600

7734

STEINKJER

Rådhuset
Postboks 600
Postboks 9200
Grønland
Krokstadøra
Postboks 8131 Dep

7240
3507
0134

HITRA
HØNEFOSS
OSLO

7257
0033

SNILLFJORD
OSLO

Side 3
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Forskrift om sammenslåing av Hitra kommune og del av Snillfjord kommune
(Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune
Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 7. mars 2018 med hjemmel i
kommuneloven § 3 nr. 3 og inndelingslova § 17, jf. kongelig resolusjon 27. oktober 2017 nr.
1666.
§ 1. Hitra kommune og del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) slås sammen til én
kommune fra 1. januar 2020. Navnet på kommunen er Hitra kommune.
§ 2. Kommunestyret skal ha 25 medlemmer, inntil kommunestyret eventuelt bestemmer
annet i medhold av kommuneloven § 7 nr. 3.
§ 3. Vedtekter og forskrifter som er gjeldende i Hitra kommune og del av Snillfjord kommune
(Sundan/Hemnskjela) skal fortsatt gjelde for vedkommende områder inntil nye lokale
vedtekter og forskrifter er fastsatt av kommunestyret. Frist for fastsetting av nye vedtekter og
forskrifter er 1. januar 2021.
§ 4. Fellesnemnda skal sørge for at sammensetningen av kommunens forliksråd er i samsvar
med domstolloven § 27 og § 57 i perioden fra sammenslåingstidspunktet til nytt forliksråd trer
i funksjon. Fellesnemnda kan fastslå at virketiden for de eksisterende forliksrådene i
kommunene skal videreføres slik at den nye kommunen har to eller flere forliksråd i en
periode.
§ 5. Kommuneplaner og kommunedelplaner etter plan- og bygningsloven kapittel 11,
inkludert arealdelen, gjelder inntil de erstattes av nye planer vedtatt av det nye
kommunestyret. Reguleringsplaner etter lovens kapittel 12 gjelder inntil de erstattes av nye
planer eller de vedtas opphevet.
§ 6. Forskriften trer i kraft straks.
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Se vedlagte saksdokumenter.
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Hitra kommune
Rådhuset
7240 HITRA

Deres ref

Vår ref

Dato

2016/2925-37/002

17/2407-12

30. mai 2018

Søknad om å få beholde kommunenummer fastsatt fra 1. januar 2018
også etter 1. januar 2020
Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til henvendelse om nytt
kommunenummer for Hitra, etter at Hitra og deler av Snillfjord ble vedtatt slått sammen av
Stortinget 8. juni 2017.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsetter nye kommune- og fylkesnummer ved
kommune- og fylkessammenslåinger etter faglig råd fra Statistisk sentralbyrå. Normal praksis
er at nye kommuner får nytt kommunenummer ved kommunesammenslåing, og at nye fylker
får nytt fylkesnummer ved fylkessammenslåing. Ved fylkessammenslåing får også alle
kommunene i fylket nytt kommunenummer, da de to første sifrene i kommunenummeret viser
til fylke. Hitra kommune er en av kommunene som må bytte kommunenummer to ganger i
kommune- og regionreformen, en gang ved fylkessammenslåing og en gang ved
kommunesammenslåingen.
Gjenbruk av kommunenummer, dvs. at et kommunenummer betyr forskjellige ting på
forskjellige tidspunkt, er ikke ønskelig. Samtidig er det gjort en avveining mot kostnadene for
de store kommunene ved å bytte kommunenummer. Statistisk sentralbyrå åpnet derfor for at
de fire største kommunene (Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger) kan gjenbruke
kommunenummer ved kommunesammenslåinger. Disse kommunene må fortsatt bytte
kommunenummer ved fylkessammenslåinger.
Departementet støttet de faglige innspillene fra Statistisk sentralbyrå og vedtok ny kommuneog fylkesnummer i tråd med dette. Departementet kan derfor ikke innfri søknaden fra Hitra
om å få beholde kommunenummeret fastsatt fra 1. januar 2018 også etter 1. jaunar 2020.

Postadresse
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
postmottak@kmd.dep.no

Kontoradresse
Akersg. 59
www.kmd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 858
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Avdeling
Kommunalavdelingen

Saksbehandler
Stein Ove
Pettersen
22 24 60 26

Med hilsen

Mari Jacobsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Stein Ove Pettersen
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Eventuelt 03.09.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/228 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
03.09.2018

Saknr
24/18

Godkjenning av protokoll fra dagens møte 03.09.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.09.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/228 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget 03.09.2018 godkjennes.

Saknr
25/18

