Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Arkivsak:

18/410

Møtedato/tid:

23.10.2018 Kl 15:00

Møtested:

Møterom 1, rådhuset

Møtedeltakere:
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder
Lindis Heggvik Aune, nestleder
Gunnar Andresen
Olav Athammer
Ragnar Burø

Andre møtende:
Laila Eide Hjertø, Hitra kommune
Kjell Roar Sæther, Hitra kommune
May Hårstad Lian, Hitra kommune
Ann Katharine Gardner, Revisjon Midt-Norge SA
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

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

NB! Kontrollutvalget starter med virksomhetsbesøk kl 13:00 på
brannstasjon/lagerhallene på Fillan

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, 16.10.2018

Bjørg Reitan Bjørgvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18
37/18
38/18

Sakstittel
Orientering om brannstasjonen og lagerhallene på Fillan
Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 03.09.2018
Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Orientering om kommunesammenslåing
Orientering om personvernregler
Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018
Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Aktuelt fra utvalgene 23.10.18
Kontrollutvalgets sammensetning - gjenvalg ved utskifting
Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn
Referatsaker
Eventuelt

Orientering om brannstasjonen og lagerhallene på Fillan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 03.09.18, sak 21/18, å besøke brannstasjonen og
lagerhallene på Fillan i forbindelse med sitt møte 23.oktober.
Kontrollutvalget vil få omvisning og orientering, og det blir anledning til å stille spørsmål.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 03.09.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/410 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra møte i kontrollutvalget 03.09.2018 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
28/18

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

Møtedato
23.10.2018

Saknr
29/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 23
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.

Orientering om kommunesammenslåing
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
30/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Forskrift om sammenslåing av Hitra kommune og del av Snilllfjord kommune
(Sundan/Hemnskjela) til Hitra kommune, Trøndelag
Saksutredning
Fra 01.01.2020 vil Hitra kommune og deler av Snillfjord kommune slås sammen. Rådmann
kommer og orienterer om status for kommunesammenslåingen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Orientering om personvernregler
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
31/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne.
For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten inviterer kontrollutvalget
administrasjonen for å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre
grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til tilsynsarbeid. Dette
gjelder i forhold til forvaltningsrevisjon, men også om kontrollutvalget ønsker å få gjennomført
undersøkelser som ikke krever ressurser i samme størrelsesorden som et tradisjonelt
forvaltningsrevisjonsprosjekt. Orienteringer er også viktig for å stille spørsmål om status når
nytt lovverk/regelverk vil få stor betydning for kommunen.
Nye personvernregler trådte i kraft i juli i år. Datatilsynet opplyste i en samling som Konsek
hadde for kontrollutvalg i november 2017 at det er viktig at kommunene tar tak i de nye
utfordringene og nevner følgende som eksempler på aktuelle områder hvor "skoen trykker":
• Hull i kunnskapen om innsyn og informasjon
• Manglende eller for dårlige risikovurderinger
• Usikkerhet knyttet til konfigurasjonsstyring
• Vertskommuner i regionale samarbeid er ikke alltid bevisst sin rolle som databehandler for
de øvrige kommunene
• I noen tilfeller tror man behandlingsansvaret overføres til vertskommunen
• Databehandleravtaler
Rådmannen kommer og orienterer om hvordan de nye reglene implementeres i Hitra
kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Orientering fra regnskapsrevisor - revisjonsstrategi 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
32/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/218 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I henhold til kommunelovens § 77, 4. ledd skal kontrollutvalget påse av kommunens
regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Dette er ytterligere presisert i forskrift om
kontrollutvalg (15.06.2004, no. 905) som i § 6 utdyper kontrollutvalgets tilsynsrolle i forhold til
revisjonen av kommunens regnskaper. Vi gjengir § 6 i sin helhet:
§ 6. Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og
kommunale eller fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende
måte, herunder holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår
i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal
revisjonsskikk og kontrollutvalgets instrukser, eller avtaler med revisor.
Som det fremgår av bestemmelsene skal kontrollutvalget holde seg orientert om
revisjonsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning invitert
oppdragsansvarlig revisor for Hitra kommune til kontrollutvalgets møte for å orientere om
planleggingen av revisjonsarbeidet for 2018 og den løpende revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen til orientering.

Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
33/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/218 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger revisors egenvurdering til grunn og godtgjør med dette at kravet i
revisorforskriften er oppfylt.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring Hitra
Saksutredning
Den som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere egen
uavhengighet. Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon
og ved forvaltningsrevisjon. Den oppdragsansvarlige revisor skal årlig avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget og ellers ved behov, jf.
Revisjonsforskriften § 15. Vedlagt følger revisors egenvurdering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet har vurdert revisors egenvurdering og mener denne er i samsvar med
revisjonsforskriften.
Sekretariatet anbefaler derfor kontrollutvalget å legge revisors egenvurdering til grunn og
med dette godtgjøre at denne oppfyller kravet i revisjonsforskriften.

Aktuelt fra utvalgene 23.10.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
34/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/172 - 14
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: Ragnar Burø
· Helse og omsorg: Gunnar Andresen
· Teknisk komite: Olav Athammer
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til den videre oppfølgingen dersom det fremmes saker i møtet.

Kontrollutvalgets sammensetning - gjenvalg ved utskifting
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
35/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/108 - 26
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Søknad om fritak fra politiske verv i Hitra kommune i inneværende kommunestyreperiode

Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i møte 03.09.2018, sak 24/18, at det ønsket klarhet i reglene som
gjelder ved utskifting av et medlem av kontrollutvalget. Bakgrunnen for saken er at ett av
medlemmene i kontrollutvalget på Hitra er skiftet ut i forbindelse med søknad om fritak for
fast representant i kommunestyret. Det ble ikke foretatt nyvalg av hele kontrollutvalget i
forbindelse med utskiftingen. Kontrollutvalget stiller spørsmål ved lovligheten i dette.
I kontrollutvalgsboken, 2. utgave, s.14 står følgende om fratreden og utskifting i
kontrollutvalget:
Nyvalg og suppleringsvalg
Kommunestyret er ansvarlig for at kontroll- og tilsynsaktiviteten blir ivaretatt i kommunen.
Kommunestyret kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, for eksempel
dersom det mener utvalget ikke fungerer, se kommuneloven § 77 nr. 3. Ved utskifting av ett eller flere
medlemmer av utvalget skal det foretas nyvalg av samtlige medlemmer. Dette hindrer ikke at deler av
utvalget kan bli gjenvalgt.
Dersom et medlem trer varig ut, for eksempel ved flytting, velges et nytt medlem fra den samme
gruppen som den uttredende tilhører (suppleringsvalg). Her vil det imidlertid være viktig å ta hensyn til
den kjønnsmessige balansen, se kommuneloven § 16 nr. 3. Det er ikke et krav at det nye medlemmet
skal sitte i kommunestyret dersom det er kommunestyremedlemmet som skal suppleres. Intensjonene
bak lovbestemmelsen om et medlem fra kommunestyret, tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å
sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden. Øvrige medlemmer vil
likevel ikke bli berørt ved suppleringsvalg.

Bakgrunnen for bestemmelsen om gjenvalg av hele utvalget ved utskrifting av et medlem, er
at det ikke skal være for enkelt for en kommune å kvitte seg med "brysomme medlemmer".
Kontrollutvalget kan fatte vedtak om å oversende denne saken til behandling i
kommunestyret, som i sin tur kan ta stilling til hvorvidt det vil gjenvelge hele kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler imidlertid kontrollutvalget å ta sekretariatets
redegjørelse til orientering. Bakgrunnen for denne tilrådingen er at utskiftingen i
kontrollutvalget på Hitra kun er et resultat av en situasjon som har oppstått et anna sted
(behov for ny fast representant i kommunestyret).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

HITRA KOMMUNE
Fellestjenester
Melding om vedtak
Kirsten Johanne Kjørsvik
Ramnfjellveien 36
7246 Sandstad

Dato
30.08.2018

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2015/2127-76 / 033

Saksbehandler
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Søknad om fritak fra politiske verv i Hitra kommune i inneværende
kommunestyreperiode
Hitra kommunestyret fattet følgende enstemmige vedtak i møtet den 30.08.2018 PS 65/18:
1. Hitra kommunestyre vedtar med hjemmel i kommunelovens §15 nr. 2 å imøtekomme søknad
fra Kirsten Johanne Kjørsvik om fritak for resten av valgperioden 2015-2019 fra følgende
verv:
 Fast representant i Hitra kommunestyre
 Fast medlem i oppvekstkomiteen
 Varamedlem i Hitra formannskap
2. For kommunestyret trer varamedlem fra Senterpartiets gruppe inn i Kirsten Johanne Kjørsvik
sted, jfr. Kommuneloven § 16 nr. 2.
Ny fast representant for Hitra Senterparti blir etter dette Johannes Ludvik Håvik.
3. Som nytt fast medlem i oppvekstkomiteen i Kirsten Johanne Kjørsvik sted velges Johannes
Ludvik Håvik
4. Som nytt varamedlem i Hitra formannskap i Kirsten Johanne Kjørsvik sted velges Johannes
Ludvik Håvik.
5. Ragnar Burø SP foreslås som nytt fast medlem til Kontrollutvalget i stedet for Johannes
Rett utskrift bekreftes.
Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Politisk sekretær
Kopi til:
KONSEK TRØNDELAG IKS

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

Budsjett 2019 for kontroll og tilsyn
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
36/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/108 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr 1.185.355 til
kontrollutvalgets egen drift, kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Vedlegg
Budsjett 2019

Saksutredning
Etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag
til budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret. I og
med at Hitra kommune slås sammen med deler av Snillfjord kommune, blir det ikke
framlagt forslag til økonomiplan for perioden 2020-2022.
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet
og kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2019 i Hitra kommune.
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter
knyttet til kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester for kontrollutvalget.
Revisjons- og sekretariatstjenester
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets
budsjett. Revisjon Midt-Norge SA avholdt sitt årsmøte den 01.10.2018 og vedtok da
budsjett for 2019 med økonomiplan. Konsek Trøndelag IKS vedtok honoraret for
2019 i representantskapets møte 16.04.2018. Konsek Trøndelags nåværende
økonomiplan tar ikke høyde for effektene av kommunereformen. Det hefter derfor en
viss usikkerhet ved honoraret de neste åra.
Drift av kontrollutvalget
Møtegodtgjørelsen er tilpasset en aktivitet på 6 møter i kontrollutvalget per år.
Kontrollutvalgets medlemmer kan kreve tapt arbeidsfortjeneste, budsjettet for dette
er basert på erfaringstall. For øvrige utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet
basert på erfaringstall samt budsjettkontroll per august 2018. Kontingenten til FKT
(Forum for kontroll og tilsyn) ligger fastlagt og summen er avhengig av kommunens
innbyggertall.
Kontrollutvalget må ha mulighet til å skaffe seg kunnskap til å drive
kontrollutvalgsarbeid, blant annet gjennom å delta på samlinger sammen med andre
kontrollutvalg. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i sine 85
anbefalinger for styrket egenkontroll i kommunen vist til at opplæring i
kontrollutvalgene er et viktig område. Utvalget bør ha midler tilgjengelig til å delta på
samlinger i 2019. Som følge av dette økes denne posten i forhold til budsjettet for
2018.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon:
Sekretariatet foreslår budsjett for 2019 som vedlagt. Kontrollutvalget slutter seg til
sekretariatets vurderinger og ber kommunestyret vedta kontrollutvalgets forslag til
budsjett for 2019. Budsjettforslaget for 2019 har en netto ramme på kr 1.185.355,
inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Konto
10511
10802
10803
10804
10806
10904
10991

Tekst
Kilometergodtgjørelse, skattepliktig
Godtgjørelse folkevalgte - Ledergodtgj.
Møtegodtgjørelse (6 møter)
Kompensasjon tapt arbeidsfortjeneste
Telefongodtgjørelse
Trekkpliktige forsikringer
Arbeidsgiveravgift

11001 Kontorrekvisita
11004 Aviser og tidsskrifter
11153 Bevertning v/møter utvalg
11214 Andre driftsutgifter
11502 Hotellutgifter
11504 Kursavgifter
11602 Skyssgodtgjørelse
11604 Kostgodtgjørelse
11704 Reiseutg.(ikke oppgavepl.)parkering, bom, billetter
12951 Kontingenter
13802 Hitra storkjøkken - kjøp av mat
***** Sum kontrollutvalgets virksomhet
14751 Kjøp sekretariat kontrollutvalg
14752 Kjøp Revisjon Midt-Norge SA
***** Sum sekretariat og revisjon
SUM DRIFTSUTGIFTER

Budsjett 2018

Forslag
budsjett
2019

4 500
25 000
30 000
25 000
1 000

4500
25 000
30 000
25 000
2 500

5 427

4437

847
3 300
5 000

7000
5000

30 000
15 000
10 000
12 000

35 000
15 000
10 000
12 000
3 500

162 574
269 000
750 000
1 019 000
1 181 574

178 937
256 418
750 000
1 006 418
1 185 355

Regnskap per
01.08.18
632
16667
7000
8405
2000
424
1792
0
6050
735
-2050
-6789
25650
4012
289
4720

69537
128750
500000
628750
698 287

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
23.10.2018

Saknr
37/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/410 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

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

HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato
22.05.2018

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2017/2335-29 / 200

Saksbehandler
May Hårstad Lian

Tilbakemelding etter avsluttet revisjon av Hitra kommunes årsregnskap for
2017
1. Interne kontrollrutiner
Regnskapssjef foretar bankavstemminger og det er kun unntaksvis at regnskapssjefen
foretar bankoverføringer. Som regel er det de tre andre ved økonomiseksjonen som
utfører dette, regnskapssjefen kun når disse tre er fraværende samtidig. Vi viderefører
nåværende rutiner.
2. Stenging av regnskapsperioder
Vi tar ut dokumentasjon i de tilfeller der perioder blir åpnet for ettertiden.
3. Fond
Midlene til kommunereformen er omklassifisert til et bundet driftsfond. Det er gjort det
samme i drift når det gjelder bruk av fondet, fra 19400 til 19500.
4. Bankkonto
Vi vil rydde opp i disse kontoene i 2018.
5. Budsjett og budsjettkorrigering
Bemerkningene fra revisjon tas til etterretning og vi vil se på våre rutiner i forbindelse
med den kommende budsjettprosessen.
Med hilsen
May Hårstad Lian
Økonomisjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Hitra kommune
Rådhusveien 1
7240 Hitra

Telefon:
Org.nr:
72 44 17 00
938 772 924
Internett:
www.hitra.kommune.no

Bankgiro:
4223.59.80139
E-post:
postmottak@hitra.kommune.no

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 11.09.2018
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 18.09.2018 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

Spørsmål meldes rådmannen.
E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no
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Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
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4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no
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PS 7/18

Plan for Digital infrastruktur

PS 8/18

Ny stilling for lege i Hitra legekontor - 6. legestilling

PS 9/18

Skilting i nye Hitra kommune - oppnevning av komite
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Saker til behandling

PS 6/18 Godkjenning av protokoll fra møtet den 26.06.2018
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Saksprotokoll i Formannskapet 2015-2019 - 23.08.2018
Behandling:
Det ble fremmet følgende omforente alternative forslag:
Saken oversendes Fellesnemnd Hitra-Snillfjord for endelig avgjørelse.
Ved votering ble forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken oversendes Fellesnemnd Hitra-Snillfjord for endelig avgjørelse.
Enstemmig.
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HITRA KOMMUNE
Fellestjenester

Arkiv:
144
Saksmappe:
2018/1728-1
Saksbehandler: Audun Norbotten Liland
Dato:
16.08.2018

Plan for digital infrastruktur
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Formannskapet 2015-2019
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

23.08.2018
18.09.2018

95/18
7/18

Vedlegg:
Innstilling:
1. Hitra formannskap vedtar igangsetting av arbeid med «Plan for digital infrastruktur».
2. Arbeidet organiseres som et prosjekt med flg.:
Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:
Prosjektgruppe:

Rådmannen – Laila Eide Hjertø
Rådgiver – Audun N. Liland
Kommunikasjonssjef – Kjell Roar Sæther
Fagleder IKT – Eskild Lervik
Hitra næringsforening – Randi Lundquist

Ytterligere fagkompetanse fra Kommunikasjonsenheten, Planavdelingen og
sentraladministrasjonen kalles inn ved behov

Laila Eide Hjertø
Rådmann

Audun Norbotten Liland

Dokumentet er elektronisk godkjent

Rådgiver infrastruktur, mobil og bredbånd

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
6
E-post: postmottak@hitra.kommune.no
Internett: www.hitra.kommune.no

Bakgrunn for saken
Hitra kommune har som mål å digitalisere tjenester der det er ønskelig og kan gi en bedre
tjeneste. For å kunne digitalisere må infrastruktur i form av fast og mobilt bredbånd være på
plass. Regjeringen har opprettet en tilskuddsordning gjennom Nasjonal
kommunikasjonsmyndighet (NKOM) for å bidra til å sikre et tilstrekkelig godt bredbåndstilbud
til de stedene det ikke er lønnsomt for markedet å bygge ut bredbånd. Et av kriteriene for å kunne
motta støtte fra NKOM til utbygging av bredbånd (fast og/eller trådløst) er at kommunen har
igangsatt arbeidet med en «Plan for digital infrastruktur». En plan for digital infrastruktur skal
legge opp prioritering av kommunens innsats i utbygging og støtte til utbygging.
Saksopplysninger
IKT og bredbånd er en nøkkel til fremtidig velferd og vekst i Norge. Digitalisering bidrar til
innovasjon og verdiskaping i alle sektorer. Både næringsliv, offentlig forvaltning og husstander
er avhengig av tilgang til velfungerende bredbåndstjenester, noe som igjen krever god mobil- og
bredbåndsdekning. Regjeringen har sagt at innen år 2020 skal 90 prosent av husstandene ha
tilbud om minst 100 Mbit/s. På lang sikt er målet at alle husstander skal ha tilbud om
høyhastighetsbredbånd.
Lokalt vil kommunen fremover i tid levere flere tjenester digitalt. Allerede foregår mye av
kommunikasjonen med kommunens administrasjon digitalt. Det er også uttalt at kommunen skal
satse på velferdsteknologi for å bidra til at flere eldre og pleietrengende kan bo lenger hjemme.
Mye av denne velferdsteknologien vil kreve tilknytning til internett og tilsvarende godt bredbånd.
NKOMs statistikk viser at status for Hitra i dag er at 100 % av innbyggerne har tilgang på det
som i dag kalles Grunnleggende bredbånd, dvs bredbånd med en minimum overføringshastighet
på 4Mbit/s. Det er dog flere kjente områder (bl.a. Badstuvik boligfelt og Fillan boligfelt del IV)
der det ikke er mulig for nye abonnenter å knytte seg til pga. at kapasiteten på tilgangspunktet er
sprengt. Dette kommer ikke frem av statistikken, da de naboene som er tilknyttet nett har
bredbånd som tilfredsstiller kravene.
Det er fastsatt at i neste omgang vil bredbånd med overføringskapasitet på minimum 30Mbit/s bli
standard, og dette kalles Neste Generasjons Aksess (NGA). Utgangspunktet for alle prosjekter
som får støtte fra NKOM er et krav om bredbånd som minst tilfredsstiller NGA. For Hitra er
status at kun 26 % av innbyggerne har tilgang på bredbånd som tilfredsstiller NGA.
Hitra kommune har igangsatt forarbeidet med et prosjekt for å kartlegge mobil- og
bredbåndsdekning på Hitra. Intensjonen er å få oversikt over hvilke aktører som opererer i Hitra
kommune, dekningskart med oversikt over tilstrekkelig dekning og manglende dekning, og
selskapenes planlagte utviklingsprosjekter for bredbånd- og mobilnett. Prosjektet har også som
mål å avdekke lokale variasjoner som ikke fremkommer i offentlig tilgjengelig kart og statistikk.

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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Dette skal bunne ut i:
 en overordnet utbyggingsplan for fast bredbånd
 en prioriteringsliste over hvilke områder kommunen spesielt vil rette sin innsats for både
fast bredbånd og mobildekning
Det er viktig å være klar over kommunens rolle i forbindelse med mobil- og bredbåndsutbygging.
Kommunen skal være pådriver og tilrettelegger, og kan gjerne ta initiativ til både kartlegging og
utbygging, og bidra i del-finansiering hvis utbyggingen er samfunnsmessig nyttig.
Gjennomføring skal settes ut til profesjonelle entreprenører og bransjeaktører. Uansett er det
viktig at kommunen framover har fokus på og prioriterer utbyggingsoppgaver.
Bedret dekning for mobiltelefoni handler først og fremst om sikkerhet for kommunens
innbyggere. Med sikkerhet menes muligheten til å kontakte nødetater i tilfelle ulykke eller brann.
Dette handler både om trygghet og livskvalitet for våre innbyggere. Når det gjelder fritidsboliger,
så ønsker vi å prioritere sikkerheten før bredbåndsdekning. Derfor vil vi for fritidsboliger ha
fokus på mobildekning.
Hitra kommune har for 2018 søkt om støtte fra NKOM til utbygging av strekningen Sandstad –
Hestvika – Tranvikan – Fillan sør. Dette behandles i egen sak.
Relevans for:
- Samfunnsplan:
Delmål 1.5 – Vi skal ta godt vare på våre innbyggere
Det skal tilrettelegges for at flest mulig kan bo lengst mulig i eget hjem enten dette er i
egenbolig eller det er i sentrumsnær leilighet
Delmål 2.1 – Vi skal bli mer attraktiv for kompetente arbeidstakere og bedrifter
Fremme arbeid med bedre infrastruktur når det gjelder mobil- og bredbåndsdekning.
- Budsjett/Økonomiplan i form av:
- Kapitalkostnader (renter og avdrag)
Investeringskostnad i de konkrete prosjektene
- Andre driftskostnader (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)
Nei
- Inntekter (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)
Nei
Involvering:
- Tillitsvalgte (ansatte) / berørte parter
Saken legges ut på høring der alle parter har mulighet til å komme med innspill. For
området «Jøsnøya – Sandstad – Hestvika – Tranvikan – Fillan sør» er det gjennomført
høring i mai 2018
Vurdering
Plan for digital infrastruktur skal være et hjelpemiddel for prioritering av kommunens innsats og
ressursbruk. I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune et virkemiddel for å etablere, utvide og
forbedre mobil- og bredbåndsdekningen. For å realisere kommunens mål i planen innenfor
bredbånd og mobiltelefoni må kommunen sette av midler for å dekke opp egenandeler. Hvis ikke
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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det gjøres blir utbyggingen i kommunen minimal og vil da stort sett dreie seg om «lønnsomme
områder».
Utarbeidelsen av «Plan for digital infrastruktur» vil gi kommunen en oversiktlig prioritering av
hvilke områder kommunen skal prioritere utbygd i hvilken rekkefølge, samt oversikt over
økonomiske konsekvenser. I dette arbeidet vil det derfor både være behov for fagkompetanse og
lokalkunnskap.
Organisering
Prosjektansvarlig:
Prosjektleder:
Prosjektgruppe:

Rådmannen – Laila Eide Hjertø
Rådgiver infrastruktur, mobil og bredbånd – Audun N. Liland
Kommunikasjonssjef – Kjell Roar Sæther
Fagleder IKT – Eskild Lervik
Hitra næringsforening – Randi Lundquist

Ytterligere fagkompetanse fra Kommunikasjonsenheten, Planavdelingen og
sentraladministrasjonen kalles inn ved behov

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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Ny kommune Hitra - Snillfjord

Arkiv:
Saksmappe:
2018/2762-2
Saksbehandler: Harald M. Hatle
Dato:
13.09.2018

Ny stilling for lege i Hitra legekontor - 6. legestilling
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

18.09.2018

8/18

Vedlegg:
Innstilling:
1. Det opprettes 100% avtalehjemmel for privatpraktiserende lege i gruppepraksis ved Hitra
legekontor fra 01.11.2018. Hitra legekontor vil etter dette ha til sammen 6 avtalehjemler
for lege.
2. Kostnader knyttet til opprettelse av ny avtalehjemmel finansieres slik:
a) Driftskostnader 2019 på kr 500.000,- finansieres ved bruk
av bundet driftsfond disponert av fellesnemnda.
b) Investeringskostnader
Finansiering av utstyr mm nytt legekontor, kostnad på kr 400.000,- finansieres
tilsvarende ved bruk av bundet driftsfond disponert av Fellesnemnda.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder

Harald M. Hatle

Dokumentet er elektronisk godkjent

Assisterende rådmann
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Bakgrunn for saken
Hitra legekontor er en gruppepraksis med til sammen 5 leger.
I tillegg kommer kommunalt ansatt medisinsk turnuskandidat i perioder kommunen får tildelt
slik stilling (person).
Det er nå behov for å utvide antall legestillinger i gruppepraksis fra 5 til 6 leger.
Saksopplysninger
Det er behov for en ny 6. legestilling i Hitra kommune. Bakgrunnen for behovet er hovedsakelig:
-

Flere innbyggere
Flere innbyggere velger lokal fastlege
Innbyggere fra Snillfjord velger fastlege på Hitra og vil fortsette med det, både før og
etter 2020
Leger velger i økende grad å jobbe mindre enn tidligere leger, på vei mot
normalarbeidstid
Midlertidig bosatte og behov for lege

I tillegg har ny kommuneoverlege lagt denne funksjonen inn som del av sin ordinære jobb,
tidligere kommuneoverlege hadde denne funksjonen i tillegg til full/ordinær liste.
Totalt medfører dette at Hitra kommune i dag nesten ikke har ledige listeplasser for nye
innbyggere som etterspør fastlege i Hitra kommune.
Årets kommunebarometer viser at, sammenlignet med andre kommuner, har Hitra en
legedekning under gjennomsnittet når vi ser på kommuner på vår størrelse. I tillegg er
situasjonen den at det er svært liten ledig kapasitet for nye pasienter i Hitra legekontor hvis
behovet øker framover. Det innebærer at vi ikke kan si kommunen er rigget på dette området
fram mot kommunesammenslåing i 2020.
Forskrift om fastlegeordning i kommunene viser at det er kommunens ansvar å opprette nye
fastlegehjemler. Forskriftens § 11, ansvar for organisering av fastlegeordingen:
«Kommunen skal tilrettelegge fastlegeordningen, herunder inngå avtaler med et tilstrekkelig
antall leger om deltakelse i ordningen………….. Fastlegen skal som hovedregel være
næringsdrivende.»
I merknad til forskriften er dette definert slik:
«Til § 11, Ansvar for organisering av fastlegeordningen
For å kunne tilby de som ønsker fastlege i kommunen plass på fastleges liste, må kommunen
inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger. I tillegg må det være ledig kapasitet på lister slik
at befolkningens rettigheter etter §§ 5 og 6 i denne forskriften kan ivaretas…………….»
Fastlegeordningen innebærer at alle innbyggere i Norge skal ha en fast lege å forholde seg til ved
sykdom eller andre situasjoner som krever dialog med lege. Hver lege har en «avtalt liste» som
tydeliggjør hvor mange legen har ansvar for hvem dette faktisk er. Tilsvarende har innbyggere
mulighet til og rett til å velge fastlege blant de legene som har ledig listeplasser. I Hitra
kommune er det svært liten ledig listekapasitet og det er få leger å velge mellom.
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Tidligere var det vanlig med listelengde (antall pasienter en lege har ansvar for) på opp mot 1500
i byer med ung befolkning, men utviklingen går mot kortere lister hos legene. For Hitra
kommune er situasjonen at vi har hatt en sterk økning i aldersgruppen 67+ siste årene. Dette vil
normalt medføre at legene vil ha behov for kortere lister. Undersøkelser utført opp mot
legestudenter og yngre leger viser en utvikling hvor de som er spurt i økende grad etterspør
«normalarbeidstid». Konsekvensen blir behov for økt bemanning for å ivareta de samme
oppgavene som tidligere.
Legene ansatt i gruppepraksisen Hitra legekontor støtter behovet for ny legehjemmel, og
kommunen har sammen med den enkelte lege lagt en plan for gjennomføring av en evt. endring i
antall hjemler ved gruppepraksisen. I dag er gjennomsnittlige listelengder 950 innbyggere, dvs.
en total kapasitet på 4750. Det er for lite framover. Samtidig kommer konsekvensen av kortere
lister til hver enkelt lege.
Hitra kommune har, i tillegg til egne faste innbyggere, også ansvar for å tilby legetjenester til
personer som bor midlertidig i kommunen. Dette kan være feriefolk/turister, studenter, pendlere
og ansatte i lokale bedrifter som oppholder seg i kommunen av tidsavgrenset varighet. Har
kommunen begrenset ledig legekapasitet kan disse gruppene ta bort kommunens reservekapasitet
eller de belaster unødig legevaktsordningene. Det innebærer at kommunen i tillegg til dagens
innbyggere med tillegg av del av Snillfjord også må dimensjonere legetjenesten opp mot
besøkende som oppholder seg mye i kommunen.
I tillegg til fastlegeordningen kommer legetjenester som kommunen selv må ha, i tillegg til
fastlegeordningen.
I dag er dette slik:
Kommuneoverlege
Pleie – og omsorg
Helsestasjon
Lokalt ansvar legevakt
Helsestasjon
Treningsklinikk

40%
40%
20%
10%
20%
20 %

Vurdering
Legetjenestene er en viktig del av kommunehelsetjenesten og er en tjeneste som tilbys alle
innbyggere i kommunen. En stabil og god legetjeneste har betydning for svært mange og er
vesentlig både for å beholde og få nye innbyggere. Hitra kommune gjorde tidlig på 2000 – tallet
grep, etter mange år med ustabil og svak legedekning. Kommunen bygde nye lokaler, samlet
helsetjenestene i ett bygg og innførte en driftsmodell som var en blanding av avtaler knytta til
privatpraktiserende leger og leger ansatt i kommunen. Kort fortalt: Legene er privatpraktiserende,
kommunen dekker behov for hjelpepersonell, kontorer og basis utstyr. Kommunen betaler da
ikke ut tilskudd til den enkelte lege, men bruker midlene til å tilrettelegge og drifte
infrastrukturen. En detaljert gjennomgang av økonomien i dette i 2017 viste at det er relativt godt
samsvar mellom pliktige tilskudd og kommunens faktiske driftskostnader ved Hitra legekontor.
Det er grunn til å tro at valgte driftsmodell er en av årsakene til at Hitra kommune har hatt svært
stabil legedekning siste 15 år.

12

Siste årene har de fleste legene på Hitra ønsket å redusere listelengde. For kommunen som
oppdragsgiver er dette positivt i den forstand at det kan medføre:
-

Kort ventetid for time for den enkelte innbygger
I hovedsak legetime på ordinær dagtid
Stabilitet i legebemanningen

Ny forskrift for allmennleger stiller i dag krav til at nye kommuneleger må fullføre spesialisering
i allmennmedisin. For 3 av våre faste leger i dag vil en evt. ferdigstilling av allmennpraksis være
knytta til 1 års sykehuspraksis. En robust legetjeneste vil lettere kunne fange opp
permisjonsbehov.
Fra og med 01.01.20 skal innbyggere i Snillfjord som blir del av Hitra ha mulighet til å få seg
fastlege på Hitra. Dagens kapasitet ved legekontoret er ikke stor nok til å håndtere dette, og
kommunesammenslåinga er da med på å utløse behov for ny legehjemmel.
Oppsummering:
Samfunns – og strukturendringer, nye innbyggere sammen med midlertidige legebehov utløser
behov for en ny 6. legestilling. Legene ved Hitra legekontor støtter en slik endring og det er gjort
avtaler med den enkelte lege knytta til en evt. utvidelse av antall legestillinger.
Det er drøftet om en evt. ny legestilling skal være en kommunalt ansatt lege eller om det skal
være en privatpraktiserende stilling på linje med de hjemlene vi har i dag. Konklusjonen hos
rådmannen er at en evt. endring fra privatpraktiserende leger til kommunalt ansatte leger må være
en del av en helhetlig endring, og at ny hjemmel da ved opprettelse blir en privatpraktiserende
allmennlege.
Kommunen vil få en del nye kostnader ved utvidelse, og som kommunen også ville fått ved en
ordinær privatpraktiserende struktur. Dette omfatter kontor med basis utstyr og økt andel
stillinger for hjelpepersonell.
Kostnadsberegning for nye investerings – og driftskostnader:
Kontor med basis utstyr:
Økt hjelpepersonellstab, 1 årsverk

Kr 400 000
Kr 500 000

- investeringsbudsjett
- driftsbudsjett

Dekning av investeringskostnadene fremmes som egen sak for Fellesnemnda, da
kommunesammenslåing er sentral årsak til utvidelse av antall legehjemler.

13

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Arkiv:
Saksmappe:
2018/1949-5
Saksbehandler: Synnøve Aukan
Dato:
11.09.2018

Skilting i nye Hitra kommune - oppnevning av komite
Utvalg

Møtedato

Utvalgsaknr.

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

18.09.2018

9/18

Vedlegg:
1 Infoskilt september 2018

Innstilling:
Administrasjonen tar med de innspill som fremkom under saksbehandlingen i det videre
arbeidet med skilting i den nye kommunen.
Det opprettes en komite på tre personer bestående av rådgiver Synnøve Aukan fra
administrasjonen,
____________________ fra Snillfjord kommune og _____________________ fra Hitra
kommune.
Komiteen skal fremlegge forslag til skilting på alle tre steder i nemndas møte 03.12.18.
Forslaget skal omfatte skilttype, utforming av tekst og illustrasjoner, plassering og
kostnader.

Laila Eide Hjertø
Prosjektleder

Synnøve Aukan

Dokumentet er elektronisk godkjent

Rådgiver Næring
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Bakgrunn for saken
I Fellesnemndas møte 26.06. sak 3/18 ble det besluttet at det skal utarbeides «forslag til
skilt på Valslag og Kalvøya. Planen med kostnadsoverslag skal legges frem for
Fellesnemnda i neste møte.»
Saksopplysninger
Administrasjonen har arbeidet med saken, men er ennå ikke kommet helt i mål.
Administrasjonen har også tatt med forslag til ny skilting for kommunens
sentrumsområde, Fillan.
Det er innhentet priskalkyle på:
Skilt 1 – Plassert ved BEST, Valslag – velkommen til Hitra
Skilt 2 – Lervågen, Fillan, info om kommunesenter, funksjoner og tilbud
Skilt 3 – Sandstad ved rundkjøringen, infoskilt Hitra Kysthavn/Industripark
Vi har forespurt forslag til priser hos tre lokale leverandører og har fått svar fra Vindfang
som anslår en kostnad på ca. kr 60 000,- pr. skilt + montering. Vi har fått et forslag til
utforming, men denne må bare oppfattes som veiledende for å vise mengde tekst/kart
etc.
Vurdering
Sentrale spørsmål i videre arbeid er:
1. Når skal skiltet på Valslag opp? Skal det settes opp et midlertidig som endres
1.1.2020?
2. Hva skal med på kartet? Frøya/Øyrekka?
3. Hvem skal bestemme hva disse skiltene skal inneholde/kart/layout. Vi foreslår en
liten komite med medlemmer fra Hitra og Snillfjord som ivaretar nødvendige
hensyn til utforming.
Administrasjonen ønsker en diskusjon i nemnda før man går videre med planleggingen.
Det bes også om at det oppnevnes dertil egnede personer fra begge kommuner til å
delta i det videre arbeidet.
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Hitra kommune | Infoskilt
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Pristilbud informasjonsskilt Hitra kommune
Viser til hyggelig samtale hos deg. Her kommer pristilbud på to stk. 3-sidig Pylon (plassering BEST, Vasslag og Lervågen, Fillan),
samt info-skilt Jøsenøya Industripark (plassering ved rundkjøring).

2 stk. Tresidig Pylon med LED-lys fra topp
Vi har laget et enkelt oppsett kun for å illustrere hvordan det kan bli med en tresidig Pylon. Tanken med en tresidig pylon er at det er nok
plass til god informasjon, samt at det er lett og oppfatte at det er mer informasjon på skiltet. Vår erfaring er at de fleste bare ser på den ene
siden når de kommer til et tosidig skilt. De ser kun den siden de kommer fra. Her er det mer naturlig å gå rundt for å finne mer
opplysninger. På side 3-6 i dette dokumentet ser dere beskrivelse og størrelse på dette skiltet. Kan også leveres uten LED-lys. Dette vil
utgjøre en reduksjon i prisen på kr. 6.000,-

Pris. for 2 stk. Pylonskilt kr. 106.000,- eks. mva. Inklusive innholdsproduksjon og design.

Infoskilt rundkjøring Jøsenøya (se side 7)
Skilt som viser enkelt kart over området og hvor de forskjellige firmaene holder til. Plassering der skiltene står nå, slik at det vises fra
begge retninger. Se størrelser og eksempelbilde på side syv i dette dokumentet.
Pris. informasjonsskilt ved rundkjøring Jøsenøya kr. 36.450,- eks. mva. Inklusive innholdsproduksjon og design.
Prisene er Inklusive innholdsproduksjon og design. eks. mva og montering. Utleveres fra Vindfang sine lokaler i Fillan.
Prisene er gyldig 60 dg. fra dags dato.
Vi håper dette er av interesse og gleder oss til å høre fra dere.
Med vennlig hilsen
Vindfang AS
Knut Freidar Reksen
Kundekonsulent

Knut Freidar Reksen | Tlf: 990 22 695 | knutfreidar@vindfang.com | www.vindfang.com
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Informasjonsskilt Hitra kommune
C85 M0 Y22 K35

Dette er en skisse av konstruksjonen. Skiltene kan leveres
både med og uten lys. Ved lys, så er det toppbelysning med
LED ned på skiltplatene på alle sider. tilkobling trekkes
gjennom konstruksjonen og kommer ut ned i føttene.

C0 M0 Y0 K100

Aluminiums konstruksjon
sett fra alle sider, forfra
2000 mm

Skisse aluminiums konstruksjon

C77 M0 Y22 K10

C65 M48 Y37 K43

C85 M0 Y22 K35

C0 M0 Y0 K100

2200 mm

70˚

1500 mm

70˚

Aluminiums konstruksjon
Sett fra toppen

PANTONE 7712 C
PANTONE 432 C

2000 mm
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Side 1 - eksempel 3-sidig Pylon

C85 M0 Y22 K35

C0 M0 Y0 K100

70˚

70˚

C77 M0 Y22 K10

C65 M48 Y37 K43

C85 M0 Y22 K35

C0 M0 Y0 K100

Velkommen til

PANTONE 7712 C
PANTONE 432 C
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70˚

Side 2 - eksempel 3-sidig Pylon
70˚

C77 M0 Y22 K10

C65 M48 Y37 K43

Hitra kommune
C85 M0 Y22 K35

PANTONE 7712 C
PANTONE 432 C

1

C0 M0 Y0 K100

3

Mastadveien (Foto: Hitra kommune)

Stien ved Vågan (Foto: Hitra kommune)

Mastadveien

“Smørveien”

PLASSERING

PLASSERING

Turveitrasé som går mellom Mastad
og Sørbotn

BESKRIVELSE / AKTIVITETER
Mastadveien er den eldste veien på
øya. Det er egentlig den gamle postveien som ble bygd for at postbudet
skulle komme seg til Nordbotn på en
enkel måte når han kom roende fra
Ansnes. I dag er den pusset opp som
tursti.
For småbarnsfamilier er den ideell,
da det er greit å kjøre barnevogn, og
det er også fint å sykle.

PARKERING
Parkering i Sørbotn ved infoskilt.

SE OGSÅ HITRA.

no

INFOTAVLE

Sti som går mellom Vågan og
Fjellværvatnet

BESKRIVELSE / AKTIVITETER
Veien har fått navnet fordi folk som
bodde på Akset i tidligere tider, gikk
denne ruta for å levere ferdigkjernet
smør på Fjellvær. Veien kalles også
Torvveien av de som er på fjellværsida da veien gikk til torvlandet ved
Ørenområdet for disse. Fin turvei i
variert landskap.

PARKERING
Parkering ved Vågan
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Starten på stien ved Haggelbjøra
(Foto: Hitra kommune)

Starten på stien ved Haggelbjøra
(Foto: Hitra kommune)

Haggelbjøra

Haggelbjøra

PLASSERING

PLASSERING

Sti som går opp til toppen på Haggelbjøra

Sti som går opp til toppen på Haggelbjøra

BESKRIVELSE / AKTIVITETER

BESKRIVELSE / AKTIVITETER

Haggelbjøra er det høyeste fjellet på
Fjellværøya. En fin liten klatretur
opp fjellet bringer deg til toppen
med en fantastisk utsikt til Trondheimsleia, Agdenes, Ørland og Bjugn
mot sørøst og øst. Mot sørvest ser du
Fillan og Hitra.
Fordi fjellet ligger så nært kysten,
føler du at du ser rett ned i sjøen som
er starten på Fillfjorden.
Navnet Haggelbjør

Haggelbjøra er det høyeste fjellet på
Fjellværøya. En fin liten klatretur
opp fjellet bringer deg til toppen
med en fantastisk utsikt til Trondheimsleia, Agdenes, Ørland og Bjugn
mot sørøst og øst. Mot sørvest ser du
Fillan og Hitra.
Fordi fjellet ligger så nært kysten,
føler du at du ser rett ned i sjøen som
er starten på Fillfjorden.
Navnet Haggelbjør
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skinner. På baksiden monteres
Side 3 - eksempel
3-sidig Pylon
or eksempel
på bakbelyst
skilt.

E 7712 C

E 432 C
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Eksempel informasjonsskilt Jøsenøya
Midtplate: 120 x 150 cm
Sideplater: 100 x 21 cm
Leveres med 2x7 skiltplater til sidene.

Forside
22

Bakside

Strenge vilkår for fritak
Kommunal Rapport 14.5 2018
Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav
på, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel for å gi fritak er at vervet som
folkevalgt forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker.
SPØRSMÅL:
Kan en ordfører takke ja til ny jobb og forvente å få permisjon ut perioden?
SVAR:
Den som blir valgt som ordfører, har som alminnelig regel plikt til å ta imot valg og
fungere i vervet for hele valgperioden. I kommuneloven § 15, nr. 2, har vi imidlertid
en regel om at kommunestyret etter søknad kan frita «den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
En folkevalgt kan altså bare søke om, ikke kreve, slikt fritak, og kommunestyret kan i
dag bare innvilge dette hvis lovens vilkår for fritak er oppfylt. Normalt kan nok den
som søker om slikt fritak, regne med at kommunestyret vil ønske å innvilge dette –
«man fanger ikke mange harer med den hunden som må jages til skogs». Men loven
har blitt forstått slik at terskelen for at kommunestyret skal kunne innvilge fritak skal
være høy, jf. bestemmelsen i § 40, nr. 1, andre avsnitt, om at en folkevalgt «har krav
på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale
eller fylkeskommunale folkevalgte organer», og «også rett til permisjon fra sitt arbeid i
fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt
eller fylkeskommunalt verv». Slike vedtak vil derfor kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel er at vervet som folkevalgt
forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker, med den konsekvens at en
arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at en tilsatt søker helt eller delvis fritak av hensyn
til jobben. Kommunestyret skal derfor normalt avslå søknad om fritak med slik
begrunnelse, og vedtak om fritak i en slik situasjon vil kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Men dette prinsippet foreslås avdempet ganske mye i proposisjonen til ny
kommunelov. I lovutkastet (§ 7-9, andre avsnitt, andre setning) sies det her i stedet
bare at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt».
Denne formuleringen er litt forvirrende, i og med at slikt samtykke etter lovutkastet

bare kreves for valg som ordfører eller varaordfører (utkastets § 6-2, andre avsnitt,
dette er nytt i forhold til dagens lov), mens hovedregelen stadig er at den som er
valgbar, stadig har plikt til å ta imot valg til alle verv.
Den betyr åpenbart at man tenker seg at man ikke skal være så streng i andre
situasjoner. Selv om det understrekes (Prop. 46 L, s. 102) at «vilkårene fortsatt skal
være strenge for å få fritak», og (s. 363) at «det ikke skal være kurant å få fritak»,
legger bestemmelsen som foreslås opp til at denne vurderingen skal foretas av
kommunestyret fra sak til sak. Realiteten vil dermed bli at innenfor vide rammer vil
det være kommunestyrets sak å vurdere om det er god nok grunn til å gi fritak, uten
mulighet for fylkesmannen til å overprøve dette.
Det vil vel være delte meninger om dette er en god regel, men det innebærer i alle
fall en avklaring i en situasjon med litt vaklende lovforståelse og praksis, både i
kommuner og hos fylkesmenn.

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»
Kommunal Rapport 11.6 2018

Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid er det ikke mulig å gi et sikkert juridisk svar på,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Spørsmål:
Kommunene bruker noen ganger lang tid på å undersøke varsler om kritikkverdige forhold.
Et ferskt eksempel er fra Grimstad kommune der en gransking kommer i gang først
halvannet år etter at varselet ble levert. Hvor lang tid kan man bruke og samtidig påberope
seg forsvarlig håndtering når det gjelder tidsbruken?
Svar:
Dette er det ikke mulig å gi noe sikkert juridisk svar på. Det blir i siste instans et spørsmål om
en konkret vurdering av hva som anses som forsvarlig saksbehandling av den enkelte sak.
Forvaltningsloven sier bare at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten
ugrunnet opphold», og i granskingssaker ligger det i sakens natur at det kan være nødvendig
med omfattende informasjonsinnhenting og kvalitetskontroll og utredning før arbeidet er
avsluttet. Jeg vil ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men hvis det er riktig at
man har brukt halvannet år før man har kommet i gang med en slik varslingssak, kan jeg
vanskelig forestille meg at lovens krav om at man skal forberede og avgjøre saken «uten
ugrunnet opphold» er oppfylt. I praksis skyldes slike forsinkelser gjerne manglende evne eller
vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, men det er selvsagt ikke en holdbar
begrunnelse. Så her har kommunens ledelse klart nok et forklaringsproblem. Dette må da
kunne tas opp til vurdering av kontrollutvalget eller kommunestyret, eller klages inn til
Sivilombudsmannen av dem som måtte være parter i saken.

Sammenslåingen står ved lag
Kommunal Rapport 28.5 2018

Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd,
så hindrer ikke det selve sammenslåingen, skriver Jan Fridthjof Bernt.
Inndelingsloven må forstås slik at departementet kan tre i fellesnemndens sted hvis
fellesnemnda ikke klarer å fatte en beslutning.
Spørsmål:
Stortinget har vedtatt sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner. Det
følger av inndelingsloven § 26 at fylkeskommunene skal opprette en fellesnemnd ved
sammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift fastsatt
sammensetningen av fellesnemnda, hvor mange medlemmer til nemnda som skal
velges fra hver av fylkeskommunene. Forskriften er gitt med hjemmel i
inndelingsloven § 26 fjerde ledd. Finnmark fylkeskommune har gjennomført en
folkeavstemning om den vedtatte sammenslåingen, som ga klart flertall mot den.
Fylkestinget i Finnmark skal 20. juni ta stilling til om de vil oppnevne medlemmer til
fellesnemnda. Hvilke virkemidler finnes for regjering og Storting dersom Finnmark
nekter å oppnevne medlemmer til fellesnemnda? Etter det Kommunaldepartementet
kjenner til, har det ikke skjedd før at kommuner eller fylker har nektet å oppnevne
medlemmer til fellesnemnda.
Svar:
Dette er en svært spesiell situasjon som jeg ikke kjenner til vi har vært oppe i
tidligere. Utgangspunktet er Stortingets vedtak om sammenslåing (se § 4, første
setning), og i inndelingslova § 26 (første setning) er det fastsatt at det skal
«opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga».
Loven sier ikke noe om hvem skal opprette nemnden og treffe vedtak om
sammensetningen av denne, men hvis ikke Stortinget selv har truffet vedtak om
dette, må loven forstås slik at det er det departementet som bestemmer. Men
departementets fullmakter er begrenset; loven (§ 26, første avsnitt) gir nærmere
regler om sammensetningen av nemnden, blant annet at den bør «spegle av
innbyggjartalet i dei enkelte … fylkeskommunane», at det skal være «minimum tre
medlemmer i nemnda frå kvar … fylkeskommune», og at medlemmene skal velges
av og blant medlemmene av fylkestingene i de to fylkeskommunene som skal slås
sammen.
Spørsmålet er altså hva som skjer når den ene av de to fylkeskommunene nekter å
velge medlemmer til fellesnemnden. Nemnden vil da ikke kunne oppfylle lovens krav
om at det skal være medlemmer oppnevnt av begge fylkestingene, og vil dermed
ikke være beslutningsdyktig. Dette har imidlertid ikke noen konsekvenser for selve

sammenslåingen. Den er vedtatt og står ved lag så lenge ikke Stortinget finner grunn
til å ta saken opp på nytt, og trer i kraft fra det tidspunktet Stortinget har vedtatt. Det
vi mangler, er et organ som kan fungere som et overgangsstyre som kan treffe
vedtak som er nødvendig å ha på plass før sammenslåingen trer i kraft, herunder om
opprettelse av forvaltningsapparat og styringsorganer for det nye fylket, og om det
forberedende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett som det nye fylkestinget skal
ta fatt på så snart det er konstituert.
Her må vi forstå loven slik at departementet kan tre i fellesnemndens sted, i medhold
av fullmakten i § 26, fjerde avsnitt til å «ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er
mogleg å kome til semje», men det kan departementet bare gjøre hvis en av de
sammenslåtte fylkeskommunene ber om det. Og slike vedtak er ikke en forskrift som
binder den nye fylkeskommunen. Når det nye fylkestinget trer sammen, står det fritt
til å revurdere det departementet har bestemt. Departementet opptrer her bare som
et «interimstyre» på linje med en fellesnemnd, og har ingen instruksjons- eller
forskriftsmyndighet ut over dette. Det skal bare bestemme det som må bestemmes
før sammenslåingen trer i kraft, og det som bestemmes er bare bindende frem til det
nye fylkestinget selv tar roret.

Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
NTB 16.08.2018

Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire
unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.
Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de
spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.
Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.
15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler
de strekker til eller er gode nok på skolen.
I
følge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse,
negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.
– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon,
selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever
problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.
Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn
og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for
alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og
opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som
«forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter
loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?
SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en
fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i
kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følgje med på
om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor
om mistanke om dette.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og
trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er
trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for
eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort.I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om
fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen
skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».
I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt
inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter
eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller
gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.
Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av
noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat
foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»

Bidrar til forbedring

Unni Romstad

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Hitra kommune

05.10.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

BESTILLING AV UNDERSØKELSE-TILBAKEMELDING
Vi viser til møteprotokoll av 03.09.2018 der kontrollutvalget i Hitra kommune bestiller en undersøkelse
av kommunestyrets sak 220/06.
Kontrollutvalget i Hitra kommune fattet i 26/18 03.09.2018 følgende vedtak:
«Kontrollutvalget ber revisjonen undersøke saksgang, oppfølging og gjennomføring av vedtak og
inngåtte avtaler i saken»
Revisor vil gjennomføre prosjektet som en undersøkelse. Prosjektet vil i det alt vesentlige ble
gjennomført i 2019.
Vi bekrefter med dette at vi gjennomfører oppdraget innenfor rammen av bestillingen. Unni Romstad
vil være oppdragsansvarlig for undersøkelsen, og kontaktperson i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Fagleder forvaltningsrevisjon

Direkte  417 39 319 eller  unni.romstad@revisjonmidtnorge.no

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.
Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix
20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.
– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i
Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier
Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.
Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem
registrert i Altinn.
– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette
personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt,
så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.
Se oversikten over registrerte personvernombud her: https://www.datatilsynet.no/rettigheterog-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/
Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i
pliktene de har.
Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger,
bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha
er personvernombud.
Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.
Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer
og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og
regelverketterlevelse.

Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kommunal Rapport 01.10.2018

KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er
utfordrende.
I forrige ukes leder pekte Kommunal Rapport på at det er fare for at KS, ved å si nei til et
bedre varslervern, plasserer seg i bås med dem som ser på varslere mest som kranglete
arbeidstakere.
KS er selvsagt opptatt av at vi skal ha et godt varslervern for arbeidstakere her i landet. KS
støttet derfor utvalgets forslag om lovtekniske endringer som vil gjøre reglene mer
tilgjengelige og brukervennlige og bedre varslervernet.
KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av reglene som er
utfordrende. Vi vil derfor at det settes søkelys på kunnskapen om og praktisering av reglene,
både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, for å sikre god etterlevelse av regelverket.
Varslingsutvalgets mandat var blant annet å vurdere om det er behov for endring av
regelverket. Utvalget har ikke foreslått vesentlige endringer i innholdet i varslingsreglene,
men har foreslått klargjøringer av reglene slik at de blir mer veiledende og brukervennlige.
KS støtter disse endringene. Etter forslaget vil det fremgå tydeligere hva som er et varsel, og
hvordan man skal varsle. Ved at reglene er bedre kjent, både av arbeidsgivere og
arbeidstakere, vil varslingsvernet i praksis styrkes.
I KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner fra 2017
understrekes betydningen av et godt ytringsklima, gode rutiner og ledelsens ansvar for å
stoppe kritikkverdige forhold det varsles om. KS bygger i veilederen på de premissene som
også utvalget legger til grunn. Det er et lederansvar å legge til rette for et godt ytringsklima,
og sakene bør håndteres på lavest mulig nivå. Hovedfokus bør også være på det
kritikkverdige forholdet det varsles om og ikke på den som varsler.
KS støtter også varslingsutvalget i at det er behov for opplæring av ledere og ansatte i
regelverket om varsling. Utvalget foreslår ulike opplæringstiltak og utarbeidelse av en
nasjonal varslingsveileder, i tillegg til å styrke Arbeidstilsynets veiledningskompetanse. I
tillegg foreslås ytterligere krav til innholdet av varslingsrutinene.
KS går derimot imot forslaget om at det skal etableres et varslingsombud og en egen
varslingsnemnd. Det gjør vi fordi vi mener det ikke finnes forsking eller annen erfaring som
viser at etableringen av et nytt statlig organ som griper inn i lederrollen og håndteringen av
varslingen sikrer bedre praktisering av reglene.
KS mener derimot at et ombud kan ha motsatt effekt. Blant annet er det grunn til å frykte at
saksbehandling hos ombudet kan sette ledelsen ut av spill på grunn av saksbehandlingstid i
saker som krever rask avklaringer fra ledelsen. Dette vil være tilfelle selv om ombudet ikke
skal treffe vedtak. En slik forsinkelse har motsatt effekt av hva anerkjent forsking anbefaler
og hva som anses som gode varslingsprosesser.
KS ser ikke at et eget varslingsombud vil ha en betydelig merverdi og løse oppgaver som
ikke kan bli løst gjennom andre ordninger, som veiledningsarbeidet til Arbeidstilsynet.
«Varsling er en verdi, ikke et problem», konkluderte varslingsutvalget. Det er vi enige i.

Målet er at det skal bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold enn det er i dag. Det mener
vi det blant annet blir ved å utforme reglene slik at de både blir mer veiledende og
brukervennlige, ikke ved å innføre et eget varslerombud.
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Tilsyn - HITRA KOMMUNE PLEIE- OG
OMSORGSTJENESTEN HJEMMESYKEPLEIE
Vi viser til tilsyn den 23.05.2017.
Vi viser videre til tilbakemelding datert 12.01.2018.

Oppfylte pålegg
Pålegg - Vold og trussel om vold - kartlegging, risikovurdering, tiltak og
plan
I tilbakemeldingen er hjemmetjenestens risikoanalyse om vold og trussel om vold vedlagt. Det fremgår
at hjemmetjenesten har hatt bistand fra bedriftshelsetjenesten i praktisk gjennomføring av
risikovurdering sammen med ledere, verneombud og tillitsvalgt. Det fremgår av tilbakemeldingen at alle
ansatte i hjemmetjenesten har deltatt i obligatorisk temadag om vold og trusler. Denne temadagen var i
regi av bedriftshelsetjenesten. Ansatte har også vært involvert i kartleggingen. Ledelse,
ansatterepresentanter og bedriftshelsetjenesten gjennomførte en risikovurdering og handlingsplan ble
utarbeidet.
På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Pålegg - Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand
I tilbakemeldingen I tilbakemeldingen går det fram at bedriftshelsetjenesten har bistått
hjemmetjenesten i påleggsgjennomføringen. Vi ser at det har vært et samarbeid med dem gjennom hele
prosessen, og dette er positivt. Arbeidstilsynet mottok i tilsynet "årsplan BHT 2017" som viste ulike tiltak
BHT kan benyttes til, og antall timer som er planlagt på ulike aktiviteter for kommunen som helhet. Til
orientering er det viktig at det i framtidige framtidige planer for bruk av BHT synliggjøres hva den enkelte
avdeling i helse og omsorg skal ha av bistand i planperioden.
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På bakgrunn av tilbakemeldingen er punktet oppfylt.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/23435.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Harald Gran
tilsynsleder
(sign.)

Gunvor Steinkjer Solstad
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
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Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
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