Fra: Postmottak <Postmottak@hitra.kommune.no>
Sendt: 5. mars 2019 14:56
Til: Rannveig Singsaas; Bjørg Reitan Bjørgvik
Emne: VS: Ber om at det åpnes sak for oss til behandling i Kontrollutvalget Hitra kommune
Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg:
Flagget

Fra: Halvard Petter Ulvan <halvard.ulvan@gmail.com>
Sendt: tirsdag 5. mars 2019 14:45
Til: Postmottak <Postmottak@hitra.kommune.no>; Ole Laurits Haugen
<Ole.Laurits.Haugen@hitra.kommune.no>; Laila Eide Hjertø <Laila.Eide.Hjerto@hitra.kommune.no>
Kopi: webred@adresseavisen.no; hitra frøya <post@hitra-froya.no>; høyre ST <politikk@hoyre.no>;
Postmottak Sivilombudsmannen <postmottak@sivilombudsmannen.no>
Emne: Ber om at det åpnes sak for oss til behandling i Kontrollutvalget Hitra kommune
Vår pågående varsling og klagesak (bl a HK sak 98/18 og 126/16) har pågått i 25 år, den har
grove saksbehandlingsfeil som vil bli fulgt opp og rettet før eller senere.
Våre kostnader grunnet dette har nå kommet opp i ca kr 800000,- se bl a HK ref 02/2013 pkt 3 (
sak 4)
Vi har under veis blitt overbevist om at Hitra kommunes saksbehandlingsprosedyrer må settes
under lupen og rettes, til det trenger vi hjelp.
Derfor denne forespørselen til dere nå i første omgang.
Vi har vagt å dele opp:
Del 1: Systemfeil hvor vi bl.a. nevner:
- Henvendelser blir ikke besvart
- Mangler oppdatert kartgrunnlag og ajourførte reguleringskartblad.
- Mangler arkivdokumenter.
- Oppfyller ikke sin opplysningsplikt ( f eks saksfremlegg ved søknad og klager)
- Saksbehandlere( adm) avviser f eks enhver klage med standard: « kan ikke se at
klagen inneholder nye relevante momenter …….
- Politisk ledelse (TK) godtar glatt dette uten realitetsbehandling.
- Slik dette skal fungere er at politisk ledelse skal vedta rammebestemmelser og
reguleringsplaner og administrasjonen kun skal påse at lov og
bestemmelser blir fulgt.
- På Hitra opplever vi det motsatte, at saksbehandlerne driver politikk ( endrer det
andre før dem har vedtatt og godkjent)
og at politisk ledelse sitter i møter og toer sine hender.
- Spør vi en politikker om noe på Hitra vises vi til administrasjonen eller så lar de
være å svare.
Dette er farlig, ikke bærekraftig, ikke slik det skal være, det må rettes i fremtiden for slik kan vi
ikke ha det.
Del 2: Varsling om grov tjenestefeil hos politisk ledelse
- Politisk ledelse har fremsatt falske beskyldninger (misbruk) om oss til Wenches
arbeidsgiver, (Ungt entreprenørskap)
- De har beviselig opptrådt grovt klandreverdig, uakseptabelt,upassende,
skammelig og skremmende.
- I mer enn 5 år har vi purret på ordfører for å avklare dette uten å få et møte med
han, annet enn å bli henvist til administrasjonen
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og de toer sine hender og skylder på ordfører
Se : UE brev 28.08.12
Wenche e-post 28.08.12 HK ref nr 01/2013 av
02.05.2013 sak 3 og HK ref 02/2013 pkt 1
Dere må ta tak i dette og sette en stopper for slik oppførsel en gang for alltid. Vi skriver 2019, å
tie ihjel er etterhvert heldigvis umulig!
Før dere realitetsbehandler vår forespørsel ber vi om et møte hvor også eventuell rådgiver deltar.
Dette slik at vi kan gjennomgå saken og legge frem nødvendig dokumentasjon.
Håper på et konstruktivt svar og en nyttig behandling i Hitrasamfunnets tjeneste.
Som en kuriositet kan vi vise til sist vi fremmet en sak i brev av 12.05.2012, da Tom Skare var
komiteleder, og henvendelsen er enda ikke besvart.
Wenche og Halvard Ulvan

tel: 95749976 -----97753008

Kongensgt 108
7012 Trondheim
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