Orientering om henvendelse til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.09.2019
02.09.2019

Saknr
34/19
33/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 38
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
VS Ber om at det åpnes sak for oss til behandling i Kontrollutvalget Hitra kommune
Ulvan
Ulvan II
Saksutredning
Halvard og Wenche Ulvan har henvendt seg til kontrollutvalget i forbindelse med en sak som
har pågått i mer enn 20 år. Det har vært omfattende korrespondanse i saken mellom Ulvan
og kommunen, og et utvalg av dette er vedlagt saken. Jordskifteretten, fylkesmannen og
sivilombudsmannen har også vært involvert i saken. Hitra kommune har ikke fått noen
pålegg fra disse institusjonene.
Ulvan har i utgangspunktet vært i kontakt med kommunen for å få inntegnet et naustområde
II på plankart Strandplan Selvåg, gbnr 68/7. Ulvan mener at dette naustområdet er politisk
vedtatt i "Bygningsrådet (…) 24.09.1986 sak 239/86". Kommunen på sin side uttrykker at det
ikke foreligger juridisk grunnlag for å få dette naustområdet inntegnet, og mener å ha gitt
Ulvan begrunnelsen for dette flere ganger. Ulvan sier de ikke kan se at det er gitt en slik
begrunnelse. Ulvan hevder at en rettslig kjennelse i jordskifteretten angår bruksrettsgrenser
ved naustene og ikke regulerte formålsgrenser på naustområde II på gbnr 68/7. Ulvan er
videre av den oppfatning at kommunens saksbehandling er kritikkverdig. De opplever også
at henvendelser ikke blir besvart og at oppdatert kartgrunnlag og arkivdokumenter mangler.
Rådmannen kommer i kontrollutvalgsmøtet og redegjør for saken. Hvordan har kommunens
håndtering av saken vært og hvorfor har det blitt en konfliktfylt sak? Kontrollutvalget må ta
stilling til hvorvidt det ønsker å gå videre med saken. Kontrollutvalget kan eksempelvis
involvere Revisjon Midt-Norge og be dem foreta en undersøkelse.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging av saken i møtet.

