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Vedlegg
Tilbakemelding etter revisjon av Hitra kommunes regnskap 2017
Svar fra Hitra kommune
Møteinnkalling fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Strenge vilkår for fritak
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Sammenslåingen står ved lag
Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Akseptbrev.pdf
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Tilsyn fra Arbeidstilsynet med pleie- og omsorgstjenesten hjemmesykepleie
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Brev fra Revisjon Midt-Norge SA med tilbakemelding etter årsrevisjonen 2017
2. Svar fra Hitra kommune på tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjonen 2017
3. Møteinnkalling for fellesnemnda Hitra og Snillfjord 18.09.2018
4. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man kan søke om, ikke noe man har krav på
5. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vijle til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker
6. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så
hindrer ikke det selve sammenslåingen
7. Røde Kors har utført undersøkelse som viser at nær 1 av 3 helsesøstre må avvise
elever pga tidspress og 60% sier de sjelden har tid til å jobbe forebyggende
8. Ihht Opplæringsloven § 9 har fylkesmannen kompetanse til å ilegge skoleeier
tvangsmulkt og bøter m.v i tilfeller der skoleeier har brutt sine forpliktelser etter loven
9. Bekreftelse fra Revisjon Midt-Norge SA på at de vil gjennomføre en undersøkelse av
sak oversendt fra formannskapet og behandlet i kontrollutvalget 3.9.18, sak 26/18.
Arbeidet forventes gjennomført hovedsaklig i 2019
10. 20.juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass
11. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som
er utfordrende
12. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med hjemmesykepleien. Arbeidstilsynet konkluderer på
bakgrunn av tilbakemelding fra kommunen, at pålegg er oppfylt

