Tilleggsinnkalling - 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
Ragnar Burø
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, 31.08.2018

Bjørg Reitan Bjørgvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
26/18

Sakstittel
Oversendelse fra formannskapet til kontrollutvalget

Oversendelse fra formannskapet til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.09.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
Arkivsaknr
18/353 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling
Vedlegg
Oversendelse fra formannskapet
Avtale
Kontrakt
Notat
Vedtak i 2006
Saksutredning
Kontrollutvalget har mottatt sak fra formannskapet, den 23.08.2018, sak 89/18 – Oppfølging
og gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 220/06. Dokumenter i saken følger
vedlagt.
Sekretariatet har ikke hatt tid til å utrede saken. Kontrollutvalget må vurdere hvordan saken
skal behandles videre.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til hvordan saken skal behandles videre.

HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Arkiv:
Saksmappe:
2018/2673-1
Saksbehandler: Laila Eide Hjertø
Dato:
14.08.2018

Oversendelse til kontrollutvalget:
Oppfølging og gjennomføring av kommunestyrets vedtak i sak 220/06
"Kjøp av areal gnr. 92 bnr. 1, Leif Eriksen"
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Formannskapet 2015-2019

23.08.2018

89/18

Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 23.08.2018
Behandling:
Sigbjørn Glørstad (AP) ba om å få vurdert sin habilitet med bakgrunn i at hans far har vært part i
saken det refereres til.
Formannskapet vurderte han som habil da dette gjelder oversendelse til kontrollutvalget for
gjennomgang.
Vedtak:
Med bakgrunn i oppfølgingen og gjennomføringen av kommunestyrets vedtak i sak 220/06 ber
formannskapet herved om at kontrollutvalget foretar en kritisk gjennomgang av saken, og da slik
at det:
a. Fører til læring og bedre oppfølging av vedtak og inngåtte avtaler
b. Blir tydeliggjort hva som har sviktet i oppfølgingen av den aktuelle sak og den aktuelle
avtale, og da særlig i forhold til å kunne unngått det aktuelle tap både i form av kroner og
omdømme
c. Også framkommer om avtalen og oppfølgingen av denne har vært god nok i forhold til
oppfølging knyttet til plan- og byggesaksbehandling og til drifts- og vedlikeholdsansvar
knyttet til den aktuelle infrastruktur
Enstemmig.

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

Innstilling:
Med bakgrunn i oppfølgingen og gjennomføringen av kommunestyrets vedtak i sak 220/06 ber
formannskapet herved om at kontrollutvalget foretar en kritisk gjennomgang av saken, og da slik
at det:
d. Fører til læring og bedre oppfølging av vedtak og inngåtte avtaler
a. Blir tydeliggjort hva som har sviktet i oppfølgingen av den aktuelle sak og den aktuelle
avtale, og da særlig i forhold til å kunne unngått det aktuelle tap både i form av kroner og
omdømme
b. Også framkommer om avtalen og oppfølgingen av denne har vært god nok i forhold til
oppfølging knyttet til plan- og byggesaksbehandling og til drifts- og vedlikeholdsansvar
knyttet til den aktuelle infrastruktur

Ole L. Haugen
Ordfører
Dokumentet er elektronisk godkjent
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Saksopplysninger:
Hitra kommunestyre vedtok den 09.11.06, sak 220/06, å inngå en avtale med Leif Eriksen om
«Kjøp av areal Gnr 92 Bnr 1». En forutsetning for kjøpet var blant annet at kommunen påtok seg
å forskottere opparbeidelse av infrastruktur m.m. til boligområdene B1 – B9 i reguleringsplan for
Vikan Nord, sistnevnte vedtatt i sak 55/06 den 27.04.06. Denne forskotteringen skulle deretter
refunderes fullt ut av selger, dog trinnvis slik det framgikk av den aktuelle avtales pkt. 4.
I ekstraordinært formannskapsmøte den 26. juli i år ble det akseptert å avskrive et tap på kr
190.599. Dette tapet representerte halvparten av et restbeløp som selger ikke ville refundere, og
da i forhold til å oppnå den opprinnelig avtalte refusjon «fullt ut».
Formannskapet har bragt på det rene at det har vært en svært uryddig oppfølging av
kommunestyrets vedtak og den inngåtte avtale. Og sannsynligvis kunne tapet vært unngått med
en mer presis og koordinert oppfølging. Saken kan også ha uheldige konsekvenser i form av det
som kan oppfattes som både tilfeldig og ikke likebehandlende forvaltning.
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FøDsELSNR.

7240HITRA
heretter kalt selgeren
og
KJØPER:

Hitra kommune
7240HITRA

heretter kalt kjøper, har i dag inngått følgende kjøpekontrakt:
§1
SALGSOBJEKT/KJØPESUM
Selgeren forplikter seg til å overdra til kjøperne en parsell av sin faste eiendom:, gnr. 92, bnr. I i Hitra
kommune. Parsellen utgjør den sørlige og østlige del av reguleringsplan for Vikan Nord, som vist på
kartvedlegg. Eiendomsgrensen i sjø går så langt ut som den private eiendomsrett i sjø gjelder. I parsellens
nordlige grense, ovenfor veg fra Hitra Helsetun og til Vikaholmen, skal eiendomsgrensen gå tre meter
nord for vegskulder i forhold til veg inntegnet på reguleringskartet.
Kjøpesummen utgjør kr. 3.600.000,- skriverkronertremillionersekshundretusen 00/100 som avgjøres på
følgende måte:
Kjøper betaler innen 14 dager etter hjemmelsovergang

kr. 3.600.000,-

Totalt

kr. 3.600.000,-

Det er enighet om at selger innretter sin virksomhet slik at salget kan beskattes med 28 % i hht. gjeldende
lover og regler for beskatning ved salg av eiendomsgrunn.
Det er videre enighet om at selger får kompensasjon hvis salget medfører beskatning over 28 % av
kjøpesummen. Kompensasjonen blir da lik forskjellen mellom netto salg ved 28 % og netto sum ved ny
og høyere beskatningsprosent.

