Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.09.2019
02.09.2019

Saknr
36/19
34/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/172 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Tilsyn Arbeidstilsynet
Svar fra Hitra kommune til Revisjon Midt-Norge
Tilbakemeldingsbrev fra Revisjon Midt-Norge etter årsrevisjon 2018
Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget
Når kommunestyret er konstituert, har det overtatt styringen
Skjerpet krav om langsiktighet
Melding om vedtak - rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyresak 22006
To måneder med overlappende kommunestyrer
Valgbarhet i kommuner som skal opphøre-slå seg sammen
Tilsyn Hitra
Tilsyn Hitra_
Brev til kommuner og fylkeskommuner ifm valg av kontrollutvalg 2019
Fellesnemnda 06.05.19
Fellesnemnda 26.06.19
Fellesnemnda 27.05.19
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med brannvesenet i Hitra kommune. Det ble gitt pålegg
om å etablere tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert personalrom for ansatte. På
bakgrunn av tilbakemelding fra kommunen, der det redegjøres for framdriften i
ombyggingen av brannstasjonen som skal stå ferdig innen utgangen av 2019, anses
pålegget som oppfylt.
2. Svar fra Hitra kommune til Revisjon Midt-Norge etter årsrevisjon 2018
3. Tilbakemeldingsbrev fra Revisjon Midt-Norge til Hitra kommune etter årsrevisjon 2018
4. Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder for kommunens representanter i
arbeidsmiljøutvalget
5. Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut når det nye kommunestyret er konstituert
6. Økonomireglene i ny kommunelov videreføres i hovedsak. Det blir noen endringer som
støtter opp under en mer langsiktig forvaltning
7. Melding om vedtak i kommunestyret 23.05.19
8. To måneder med overlappende kommunestyrer
9. Valgbarhet i kommuner som skal opphøre/slå seg sammen
10. Brev fra kommunen til Arkivverket – oppfølging av tilsyn og pålegg
11. Brev fra Arkivverket til kommunen – ny frist for å utbedre pålegg
12. Brev fra FKT om valg av nye kontrollutvalg
13. Saker i fellesnemda Hitra/Snillfjord 060519
14. Saker i fellesnemnda Hitra/Snillfjord 260619
15. Saker i fellesnemnda Hitra/Snillfjord 270519

