Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hitra kommune
Arkivsak:

19/172

Møtedato/tid:

02.09.2019 Kl 15:00

Møtested:

K-salen, rådhuset

Møtedeltakere:
Bjørg Reitan Bjørgvik
Lindis Heggvik Aune
Gunnar Andresen
Olav Athammer
Inger Sundgård, vara for Burø
Forfall:
Ragnar Burø

Kopi:
Ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge
Mrk! Kontrollutvalget møter kl. 13 på Dalpro for orientering om virksomheten. Ordinær
saksbehandling på rådhuset fra kl. 15:00.
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 26.08.2019

Bjørg Reitan Bjørgvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Berglann
Daglig leder og rådgiver for
kontrollutvalget

Sakliste
Saksnr.
31/19
32/19
33/19
34/19
35/19
36/19
37/19

Sakstittel
Orientering og omvisning på DalPro AS
Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Orientering om henvendelse til kontrollutvalget
Referatsaker
Aktuelt fra utvalgene 02.09.19
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.05.19
Eventuelt

Orientering og omvisning på DalPro AS
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.09.2019

Saknr
31/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 36
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
En av kontrollutvalgets oppgaver er å påse at kommunen følger opp sine eierskap. Hitra
kommune eier vekstbedriften DalPro AS sammen med Frøya kommune, med en eierandel
på hhv 60 og 40 prosent. Selskapet har stor omsetning og samfunnsmsssig betydning, og
det er viktig at selskapet drives i tråd med lover og regler og kommunestyrets forutsetninger
og vedtak. Selskapet er oppført i plan for selskapskontroll 2017-2020 som et mulig prosjekt.
Daglig leder er bedt om å orientere utvalgets medlemmer om drift, utvikling og styring av
selskapet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

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

Møtedato
02.09.2019

Saknr
32/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 37
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av politiske
vedtak.
Rådmannen kommer i kontrollutvalgsmøtet for å orientere utvalget om status.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til
orientering.

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

Møtedato
02.09.2019

Saknr
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.

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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Hei
Dette er en helt konkret enkeltstående sak som gjelder inntegning av et politisk vedtatt (1987) nytt
naustområde II på Strandplan Selvåg.
Å gjøre dette er planavdelingen HK sitt ansvar.
Så lenge vi ikke får svar fra Rådmann Hjertø på hva hun legger i : « mangler juridisk grunnlag" for å
tegne inn dette politisk vedtatte naustområde II, kan jo vi andre kaste bort tid på å blande inn andre
mulige saker. ( se HK e- post av 11.02.19)
Det juridisk manglende grunnlaget hun mener å mangle kan umulig være det Willmann antyder, en
privatrettslig tvist
med arvingene etter forrige grunneier ( 68/7) som fikk vedtatt, godkjent og regulert området med
areal og formålsgrenser. ( se e-post av 14.02.19)
Vi ber igjen om at naustområde II tegnes inn på strandplankartet og fremgår av det offentlige
kartverket slik godkjente kartblad i brev av 20.07.87 viser.
Hvis dette ikke blir gjort må hun vennligst forklare hva hun mener med « mangler juridisk grunnlag»
så vi konstruktivt kan samarbeide om en løsning.

Wenche og Halvard Ulvan

11. mar. 2019 kl. 21:44 skrev Halvard Petter Ulvan <halvard.ulvan@gmail.com>:

Du godeste folkevalgt!
Du skriver: « Kan ikke skjønne at kommunen skal være noen part i denne saken utover det å være
planmyndighet.»
Vi er enig, men hva mener du med part i denne saken?.
Vi mener at denne saken gjelder inntegning av et politisk vedtatt og detaljregulert ekstra
naustområde II av grunneier 68/7 som skal tegnes inn på Strandplankartet og det offentlige
kartverket. Dette er planavdelingen pålagt.
Det har ikke med våre tiltak på dette formålsarealet bestemt av tidligere grunneier på sin eiendom.
Vi forstår heller ikke at kommunen skal være part utover det å være planmyndighet, d v s tegne inn
et politisk vedtatt naustområde for forrige grunneier så der er vi enig.
Du skriver: Det får selvsagt være din oppfatning, men det er nok likefullt en valid rettslig kjennelse
som kommunen må forholde seg til.»
Her blir jeg skikkelig usikker og tror du blander kortene. Fortell oss hvilken rettslig kjennelse du
mener kommunen skal forholde seg til?
Hvis du her mener rettslig kjennelse i jordskifteretten så angår det våre bruksrettsgrenser ved
naustene og ikke regulerte formålsgrenser på ekstra naustområde II på 68/7.
Hvis planavdelingen også mener at dette er begrunnelsen for « mangler juridisk grunnlag» så må vi
be deg bekreftet dette.

Da er det feil og en misforståelse og da må naustområde II tegnes inn med regulerte formålsgrener
iht endelig avklaringsbrev fra grunneier av 20.07.87, slik vi tidligere har spurt om.
Hvis ikke må de svare på vår tidligere henvendelse og presisere hva de mener med « mangler juridisk
grunnlag» slik at vi kontruktivt kan samarbeide og finne en løsning.
Det finnes 3 stk virkeligheter: Deres virkelighet - vår virkelighet og den virkelige virkelighet!

Wenche og Halvard Ulvan

11. mar. 2019 kl. 19:36 skrev Dag Willmann <dagwi@trondelagfylke.no>:
Du skriver: "De gjennomførte jordskiftesakene angår saksbehandlingsfeil begått av HK og
arvinger som har klaget på mulige ulovligheter ved søknader av deres mor og
godkjente vedtak og tiltak 30 år tilbake i tid."
Det får jo selvsagt være din oppfatning, men det er nok likefullt en valid rettslig kjennelse
som kommunen må forholde seg til.
Jeg kan vel heller ikke skjønne at kommunen skal være noen part i denne saken ut over det
å være planmyndighet.
Dag Willmann
Skaff deg Outlook for Android

From: Halvard Petter Ulvan <halvard.ulvan@gmail.com>
Sent: Monday, March 11, 2019 6:11:24 PM
To: Dag Willmann
Cc: torjosag@online.no; dag.robert.bjorshol@hitra.kommune.no; Laila Eide Hjertø; Ole Laurits
Haugen
Subject: Re: TRENGER DIN HJELP TIL INNTEGNING AV FORMÅLSGRENSER PÅ VEDTATT NYTT EKSTRA
NAUSTOMRÅDE II PÅ STRANDPLAN SELVÅG ( tidligere ref SOM : 2013/1844)
OK
Vi ønsker svært gjerne å oppnå en konstruktiv dialog med planavdelingen og da kan starten på det
være at de svarer på våre henvendelser f eks hva mangler de av "juridisk grunnlag" for å tegne inn
dette politisk vedtatte ekstra naustområde II ?
Kan planavdelingen vennligst presisere hva de mangler som juridisk grunnlag? Når vi gjør det mener
vi å være konstruktiv slik at saken kan løses.
De gjennomførte jordskiftesakene angår saksbehandlingsfeil begått av HK og arvinger som har klaget
på mulige ulovligheter ved søknader av deres mor og godkjente
vedtak og tiltak 30 år tilbake i tid.

Dette handler om en politisk vedtatt endring med et ekstra nytt naustområde II på Strandplan Selvåg
og at dette skal tegnes inn og fremgå av det offentlige kartverket.
Hva mener du skal til for å få en sak til politisk behandling?
Wenche og Halvard

11. mar. 2019 kl. 17:01 skrev Dag Willmann <dagwi@trondelagfylke.no>:
Hei, Wenche og Halvard Ulvan!
Jeg mener vel kanskje å ha gitt tilbakemelding ift. dette tidligere?
Som politiker og legmann i denne sammenhengen forholder jeg meg til de sakene som blir forberedt
og fremmet for politisk behandling. Jeg vet ikke at det ligger noen aktuell politisk sak for behandling
rundt dette nå? Slik sett har jeg også tidligere rådet dere til å opprette en konstruktiv dialog med
planavdelingen i Hitra kommune.
Så vidt jeg har forstått er ikke deres oppfatning av saken riktig så «rett frem» å gjennomføre som
dere kanskje gir uttrykk for i eposter under? Det har vel f.eks. vært gjennomført en eller flere
jordskiftesaker i denne forbindelse? Det er jo selvsagt bare ett av momentene som Hitra kommune
må forholde seg til i sin saksbehandling. Delvis omhandler vel kanskje også deres henvendelser flere
adskilte saker? Dette samt tidsperioden sakene spenner over gjør dette komplisert og lite oversiktlig
for en lokalpolitiker (som stort sett bruker sin fritid på å utøve politiker-rollen).
Jeg står fast på mitt tidligere råd: Start med en konstruktiv dialog med planavdelingen i Hitra
kommune der det søkes å (omforent) avklare formålsgrenser. I så tilfelle trenger antakelig ikke
saken(e) noen politisk innblanding. Alternativt må kanskje dette avklares gjennom en eventuell
søknad?
Personlig kommer jeg ikke til å engasjere meg i nærmere i saken(e) før vi eventuelt får en sak til
politisk behandling. Imidlertid; kan dere løse dette i dialog med planavdelingen er det dog det
beste! 😊
Med vennlig hilsen
Dag Willmann

Fra: Halvard Petter Ulvan halvard.ulvan@gmail.com
Emne: Re: TRENGER DIN HJELP TIL INNTEGNING AV FORMÅLSGRENSER PÅ VEDTATT NYTT EKSTRA NAUSTOMRÅDE
II PÅ STRANDPLAN SELVÅG ( tidligere ref SOM : 2013/1844)
Dato: 14. februar 2019 kl. 21:06
Til: Dag Willmann dagwi@trondelagfylke.no
Kopi: høyre ST politikk@hoyre.no hitra frøya post@hitra-froya.no webred@adresseavisen.no
Til vår valgte politiske tillitsmann på Hitra
Viser til e-posthalen og nå ber vi deg om å ta grep.
Vi forstår ikke hva rådmannen har fore, men vi ber deg som kommunestyremedlem proakivt om å forberede og kreve
av administrasjonen at naustområde II blir tegnet inn på det offentlige Strandplankartet Selvåg.
Det er ikke bare din rett, men også din plikt.
Wenche og Halvard Ulvan

14. feb. 2019 kl. 14:48 skrev Halvard Petter Ulvan <halvard.ulvan@gmail.com>:
Godeste Hitrarådmann.

Da har du omsider svart med en begrunnelse og det takker vi for. Vi kan ikke se at plansjefen din noen gang har kommet med
noen begrunnelse.
v
Du har nå endelig "sluppet katta ut av sekken etter 25 år».Det setter vi pris på.
Begrunnelsen din er nå at HK "ikke har juridisk grunnlag for å inntegne dette naustområdet».
Det er fint å få vite, for da har vi noe å forholde oss til i fortsettelsen.
Begrunnelsen opplever vi som uklar og vi ber om en presisering opp mot jusen og hva du mener med dette mere konkret.

FAKTA ER:
Et naustområde II og 3 stk ekstra hyttetomter er vedtatt som en endring på Strandplan Selvåg av Bygningsrådet HK i sak
239/86.
Formålsareal på hyttetomtene ble inntegnet og
som avtalt ble detaljregulering foretatt av grunneier sammen med byggesakskontoret med endelig avklaring for naustområde II
i brev av 20.07.87 med belagte kart.
Her ble naustområde II inntegnet på reguleringsplankart 1:5000 (formålsgrense) og på reguleringsplanskisse 1:500
(formålsareal)
Dette skulle selvfølgelig på lik linje med hyttetomtene tegnes inn på det offentlige Strandplankartet i 1:5000.
Dette er ikke gjort pr dato selv etter gjentatte purringer.
Dette har gjort at senere saksbehandlere i 25 år viser til at det ikke finnes noe formålsarel for naustområde II.
For andre kan dette oppfattes som en uvesentlig sak, men for oss har kontinuerlig misforstått saksbehandling og i ettertid
gjennom 25 år kostet livskvalitet og i tillegg betydelige kostnader ( ca kr 800000,-).
I flg loven er det Hitra kommune og Kommunestyret som bl a skal sørge for at det foreligger et oppdatert offentlig kartgrunnlag.
Her legger vi som før bl.a til grunn lovens bestemmelser § 2-1, § 3-2, § 5-1, § 12-3, §12-5 og § 12-7.
For å komme ut av dette og finne en løsning ber vi altså vennligst om en presisering på hva du legger i « mangler juridisk
grunnlag for å inntegne dette naustområdet».
Et offentlig Strandplankart skal også på Hitra være oppdatert og det samme skal det nettbaserte kartverket.

Wenche og Halvard Ulvan

11. feb. 2019 kl. 16:00 skrev Laila Eide Hjertø <Laila.Eide.Hjerto@hitra.kommune.no>:
Halvard Petter Ulvan!
Så vidt meg bekjent foreligger det ikke juridisk grunnlag for å inntegne dette naustområdet. Årsaken til dette er begrunnet fra
plansjefen flere ganger.
Jeg har ikke ytterligere kommentarer ut over det som er redegjort fra plansjefen.

Med vennlig hilsen
Laila Hjertø

Laila Eide Hjertø
Rådmann
Postmottak, 7240 Hitra
72 44 17 12
72 44 17 00 (Sentralbord)
Mob. 952 45 055
www.hitra.kommune.no

-----Opprinnelig melding----Fra: Halvard Petter Ulvan <halvard.ulvan@gmail.com>
Sendt: mandag 11. februar 2019 15:51
Til: Laila Eide Hjertø <Laila.Eide.Hjerto@hitra.kommune.no>
Kopi: hitra frøya <post@hitra-froya.no>; webred@adresseavisen.no
Emne: TRENGER DIN HJELP TIL INNTEGNING AV FORMÅLSGRENSER PÅ VEDTATT NYTT EKSTRA NAUSTOMRÅDE
II PÅ STRANDPLAN SELVÅG

TIL DEG RÅDMANN PÅ HITRA KOMMUNE.
Slik vi ser det har du en viktig jobb og nå trenger vi din hjelp.
Kunne du vennligst sørge for at byggesakskontoret tegner inn dette naustområdet II på orginalen av strandplankartet
Selvåg?
Dette ekstra naustområde II er vedtatt av Byggningsrådet i HK pr 24.09.96 (sak 239/86 )
Detaljregulering skulle gjøres av grunneier og HK i fellessak:
Den startet med et forslag fra grunneier datert 18.11.86 med inntegning på reguleringsplankart 1:5000 ( formålsgrenser) og
en planskisse 1:500 ( arealstørrelse)
- deretter et oppfølgningsbrev av 29.04.87 om utstikking ( kryss i berg i fjæraesonen og hjørnesteiner i terrenget, er senere
etablert sammen med HK)
- så avklaringsbrev fra HK datert 06.05.87 (med kravspesifikasjoner)
- tilslutt endelig avklaringsbrev datert 20.07.87 vedlagt inntegnet formålsgrenser for naustområde II på reguleringsplankart
1:5000 og størrelse av formålsareal på planskisse 1:500.
Selv etter flere purringer de siste 25 årene ser det ikke ut som at naustområde II med formålsgrenser fremgår på det orginale
strandplankartet Selvåg, ei heller på det nettbaserte kartverket!
Vi ber deg vennligst om at dette nå blir gjort da det er grunnlaget for å løse pågående uoverstemmelser om tiltak som har
eksistert på naustområdet de siste 30 år.
Vi ber om svar når det blir gjort slik at vi kan stikke innom servicetorget å få en ajourført strandplan hvor naustområdet
fremgår.
Ha en fin ettermiddag!
Wenche og Halvard Ulvan

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.09.2019

Saknr
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

VÅR DATO

VÅR REFERANSE

18.03.2019

2017/4419
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Anne Marit Kjelbergnes, tlf. 95164428

HITRA KOMMUNE
Rådhusveien 1
7240 HITRA
Orgnr 938772924

TILSYN - HITRA KOMMUNE BRANNVESEN
Vi viser til tilsyn den 05.05.2017.
Vi viser til vedtak om pålegg av 17.08.2017.

Oppfylte pålegg
Vi viser til tilbakemeldingen fra Hitra kommune v/ brannsjefen datert 14.03.2019.

Pålegg - Etablering av tilfredsstillende arbeidslokaler, inkludert
personalrom for ansatte i Hitra kommune, brann- og feiervesen
I tilbakemeldingen redegjør virksomheten for framdriften i ombyggingen av brannstasjonen, som skal stå
ferdig innen utgangen av 2019.
På bakgrunn av tilbakemeldingen anses pålegget som oppfylt.

Gi informasjonen videre til hovedverneombudet/verneombudet
Hovedverneombudet/verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om
at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til hovedverneombudet i Hitra kommune og
verneombudet ved enheten.
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 2017/4419.

POSTADRESSE

EDIALOG

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim
Norge

www.arbeidstilsynet.no/post

73 19 97 00

974761211

INTERNETT

www.arbeidstilsynet.no

VÅR REFERANSE

2017/4419

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Hallvard Solevåg
tilsynsleder
(sign.)

Anne Marit Kjelbergnes
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
HITRA KOMMUNE BRANNVESEN Att.: brannsjefen, Fillan, 7240 HITRA
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Fra: May Hårstad Lian (May.Harstad.Lian@hitra.kommune.no)
Sendt: 31.05.2019 15:14:34
Til: ann-katharine.gardner@revisjonmidtnorge.no
Kopi: Kirsti Johnsen
Emne: Svar på spørsmål vedrørende avsluttet revisjon, jfr. brev av 09.05.19
Vedlegg:
Hei
Vi bemerker følgende:
Finans
Vi er i gang med å registrere alle avtaler på eget system, Mercell.
Dette vil gjøre det enklere å slå opp for å holde oversikten.
Vi tar dette til etterretning og er i gang med å forbedre rutinene på området.
Inntekter
Vi må sørge for at endringer i gebyrregulativ blir lagt inn i forsystemene når de blir vedtatt.
Økonomiseksjonen vil ta en sjekk ved nytt år for å se om alle priser er oppdaterte.
Lønn
Dette vil vi skjerpe inn og endre rutinene på. Dokumentasjon skal vedlegges reiseregningene.
Skal sende ut informasjon om dette i organisasjonen.
Noter
Vi tar punktet til ettretning og tar med opplysningene neste år.
Budsjett og budsjettkorrigeringer
Vi vil tilstrebe å få dette riktig, slik at regnskap stemmer overens med budsjett.
Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

May Hårstad Lian

May Hårstad Lian
Økonomisjef
Postmottak, 7240 Hitra
72441967/91701614

www.hitra.kommune.no

Hvilke habilitetsregler gjelder for arbeidsmiljøutvalget?
Kommunal Rapport 03.06.2019

Arbeidsmiljøutvalget er ikke en del av kommunens eget forvaltningsapparat, men
en frittstående kontrollinstans, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Reglene om inhabilitet i forvaltningsloven gjelder for kommunens representanter
i arbeidsmiljøutvalget, mener Jan Fridthjof Bernt
Spørsmål 1: Gjelder forvaltningslovens bestemmelser om habilitet også for det
kommunale arbeidsmiljøutvalget?
Svar: Arbeidsmiljøutvalget er et utvalg opprettet i medhold av arbeidsmiljøloven
kapittel 7, med like mange representanter for de tilsatte. Utvalget skal virke for
et fullt forsvarlig arbeidsmiljø (§ 7–2 nr. 1). Det er et tilsynsorgan som skal påse
at arbeidsgiver – altså her kommunen – oppfyller sine plikter etter
arbeidsmiljøloven. Det kan gi kommunen pålegg om å iverksette ulike tiltak til
utbedring av arbeidsmiljøet (§ 7–2 nr. 5). Det er ikke en del av kommunens eget
forvaltningsapparat, men en frittstående kontrollinstans, og kan derfor ikke ses
som et organ for kommunen, slik forvaltningsloven krever for at den skal gjelde.
Men reglene om inhabilitet i denne loven gjelder for kommunens representanter.
Det følger av § 10 der det fastslås at «bestemmelsene i kapitlet her [gjelder]
tilsvarende for enhver annen som utfører tjeneste eller arbeid for et
forvaltningsorgan». Kommunens representanter i utvalget må klart nok gå inn
under denne regelen.
I forvaltningsloven § 6 andre avsnitt er det er regel om inhabilitet for den som
går inn under loven hvis «særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke
tilliten til hans upartiskhet». Det betyr at hvis noen av disse har tilknytning til
saken som skal behandles i arbeidsmiljøutvalget eller har ansvar for
behandlingen av saken i kommunen når det er klaget over dette, må hun fratre
utvalget når det behandler denne saken.
Spørsmål 2: Er det i tråd med god forvaltningsskikk at de som eventuelt skal
evalueres i en sak om arbeidsmiljøet, selv er saksforberedende instans i utvalget
som skal beslutte om de skal evalueres?
Svar: Reglene i forvaltningsloven § 6 om inhabilitet gjelder ikke bare for dem
som treffer avgjørelse, men for enhver som er med på «å tilrettelegge
grunnlaget for en avgjørelse». Personer som varslet er rettet mot, vil derfor
være inhabile. Det samme gjelder de som har medvirket ved administrasjonens
saksbehandling av varslet, hvis det nå klages over denne. Ansvaret for
saksforberedelsen må da flyttes til andre i eller utenfor
kommuneadministrasjonen. Hvis det er tale om et sterkt konfliktfylt forhold der
den øverste kommunale ledelse har et ansvar, kan det uansett være grunn til å
overveie å legge oppgaven med å forberede saken til en uavhengig instans
utenfor kommunen, selv om ikke klagen er rettet mot rådmann eller etatssjef.

Når kommunestyret er konstituert, har det
overtatt styringen
Kommunal Rapport 27.05 2019

Hva slags saker kan det nyvalgte kommunestyret i en sammenslåingskommune
fatte vedtak om i perioden fra konstituering og fram til
sammenslåingstidspunktet?
Som regel vil man vel ikke ha på plass et fullverdig saksbehandlingsapparat i en
sammenslåingskommune før årsskiftet nærmer seg. Men noen rettslig
begrensning i det nye kommunestyrets vedtaksmyndighet er dette ikke, forklarer
Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: I lovkommentarene (Gyldendal Rettsdata) til inndelingslova har du
i note 213 skrevet følgende: «kommunestyret eller fylkestinget trer i funksjon fra
konstitueringen (kommunelovens. § 17 nr. 3 første punktum), men kan bare
treffe materielle vedtak med virkning fra sammenslåingen er gjennomført …»
Mitt spørsmål er om du med dette har ment at
kommunestyret førsammenslåingstidspunktet kan treffe materielle vedtak, men
hvor man sier at virkningstidspunktet for vedtaket blir etter sammenslåing, eller
om det først er ettersammenslåingstidspunktet det kan treffes materielle vedtak
som da har virkning.
Jeg forstår merknadene til § 27 i Ot.prp.nr 41 (2000–2001) side 83 slik at
kommunestyret etter konstituering og fram til sammenslåing ikke (foruten
vedtak om budsjett og godkjenning av regnskap) er forutsatt å treffe materielle
vedtak før det nye rettssubjektet oppstår (som skjer etter sammenslåing), men
finner dette ikke helt klart.
Konkret gjelder dette et spørsmål om det konstituerte kommunestyret kan vedta
et planprogram for ny kommune før sammenslåingstidspunktet, hvor man sier at
vedtaket skal ha virkning fra sammenslåingstidspunktet, men spørsmålet vil jo
være generelt.
SVAR: Jeg går ut fra at du sikter til følgende i Ot.prp. 41: «Ei samanslåing vil
normalt bli sett i verk ved eit årsskifte. Dette inneber at det nyvalte
kommunestyret eller fylkestinget ikkje har ei fullstendig oppgåveportefølje dei
første to månadene. Før årsskiftet skal det treffe vedtak om budsjett for det
første driftsåret. Det skal også godkjenne rekneskapane for det siste driftsåret i
dei gamle kommunane eller fylkeskommunane.»
Jeg mener dette må leses som en beskrivelse av det som ofte er den faktiske
situasjon før den nye kommunen har fått etablert seg. Som regel vil man vel ikke
ha på plass et fullverdig saksbehandlingsapparat før årsskiftet nærmer seg. Men
noen rettslig begrensning i det nye kommunestyrets vedtaksmyndighet er dette
ikke.
Når kommunestyret er konstituert, har det overtatt styringen, på linje med andre
nyvalgte kommunestyrer, jf. kommunelovens. 2018 § 7–1 fjerde avsnitt:

«Kommunestyre, fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i
funksjon fra det konstituerende møtet».
Hvis ikke det gjaldt, ville kommunen vært uten noe ansvarlig styringsorgan fram
til årsskiftet, se § 26, siste avsnitt: «Funksjonsperioden for fellesnemnda går ut
når det nye kommunestyret eller fylkestinget er konstituert etter reglane i § 27.»
Den nye kommunen bør jo være mest mulig operativ fra årsskiftet, og da er det
det nye kommunestyrets oppgave å vurdere hvilke saker det har tilstrekkelig
grunnlag for å treffe vedtak om allerede nå.

Skjerpet krav om langsiktighet
Kommunal Rapport 28.05 2019

Den nye kommuneloven pålegger kommunestyrene å vedta finansielle måltall for
økonomien. Intensjonen er å bidra til en politikk som ivaretar økonomien over
tid.
Hvordan den nye kommuneloven påvirker økonomiforvaltningen i KommuneNorge var et av temaene under årets Kommuneøkonomikonferanse (KOMØK).
Økonomibestemmelsene i loven handler om å trygge det økonomiske grunnlaget
for velferden, fastslår Bent Devik, seniorrådgiver i Kommunaldepartementet
(KMD).
Brorparten videreføres
Devik opplyser at da kommunelovutvalget begynte å jobbe med
økonomibestemmelsene i 2013, konkluderte utvalget med at reglene i dagens lov
i all hovedsak er gode. Det utvalget imidlertid så, var at loven manglet
bestemmelser som bidrar til en mer langsiktig økonomisk styring. Og at loven
ikke i tilstrekkelig grad bidrar til at det tas tidlige grep i de tilfellene der pilene
peker nedover.
Det lovutvalget foreslo er at økonomireglene i dagens kommunelov i all hovedsak
videreføres. Samtidig foreslo utvalget en rekke viktige, enkeltstående endringer i
kommunelovbestemmelsene. Det handler om endringer som skal støtte opp
under en mer langsiktig forvaltning, forteller Devik.
Med den nye loven må kommunene ta stilling til hva driftsresultat, gjeldsgrad og
disposisjonsfond bør være, for å sikre det økonomiske handlingsrommet over tid.
Noen steder vil det være vanskeligere enn andre å etablere dette i praksis,
medgir Devik.
Tettere oppfølging
Den nye loven innebærer tettere oppfølging av merforbruk, med mulighet for
budsjettjusteringer underveis i året. I praksis medfører dette at hvis regnskapet
avlegges med merforbruk, skal kommunedirektøren foreslå endringer i åres
budsjett. Hvis regnskapet vedtas med merforbruk, må kommunestyret angi
hvordan merforbruket skal dekkes inn. I tillegg legges det klarere føringer for
bruk av disposisjonsfondet.
Det nye regelverket vil medføre at dersom det oppstår et merforbruk i 2020, skal
dette merforbruket ved regnskapsavslutningen reduseres så mye som mulig ved
å bruke midler på disposisjonsfondet.
Med dagens regler kan merforbruk fremføres uten at disposisjonsfondet røres.
Nye krav til årsberetning
Når den nye loven trer i kraft stilles det også nye krav til innholdet i
årsberetningen. Kommunene må ikke bare gjøre rede for årsakene til vesentlige
budsjettavvik. De skal og gjøre rede for om den økonomiske handleevnen over
tid ivaretas. Og om det er vesentlige avvik fra premissene for bevilgningene, det
vil si om pengene er brukt til noe annet enn kommunestyret forutsatte.

De nye økonomibestemmelsene trer i kraft fra 1. januar 2020. Budsjett- og
regnskapsforskriften skal etter planen legges fram før sommeren. Øvrige
forskrifter kommer til høsten.

HITRA KOMMUNE
Fellestjenester
Melding om vedtak
KONSEK TRØNDELAG IKS AVD TRONDHEIM
Kongens gate 9
7013 TRONDHEIM
Att. Rannveig Singsaas

Dato
27.05.2019

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2018/2673-4 /

Saksbehandler
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Kontrollutvalgets oppfølging av kommunestyrets sak 220/06 - rapport fra
undersøkelse
Hitra kommunestyre fattet følgende vedtak i møtet den 23.05.2019, sak 48/19:
1. Kommunestyret tar rapport fra undersøkelse av oppfølging av kommunestyrevedtak 220/06
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen sette objektive tidspunkt for innbetalingsfrister (f.eks. når
byggetillatelse gis eller når eierskifte er tinglyst).
3. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at ansvar for oppfølging av avtaler som skal skje
over en lengre tidsperiode plasseres tydelig.
4. Kommunestyret ber rådmannen sørge for at avtalemessige bestemmelser benyttes og følges
opp.
5. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.12.2019.
Rett utskrift bekreftes.

Med hilsen
Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Politisk sekretær

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

To måneder med overlappende kommunestyrer
Kommunal Rapport 14.06.2019, Jan Inge Krossli

Kommuner som slår seg sammen bør avklare hva de gamle og det nye kommunestyret skal
gjøre i november og desember, anbefaler Kommunaldepartementet i en lovtolkning.
Hvem skal vedta hva i sammenslåingskommuner i november og desember, de gamle eller
det nye kommunestyret?
Det er Ski og Oppegård, som fra 2020 blir Nordre Follo kommune, som har bedt
Kommunaldepartementet tolke inndelingslovens § 27. Den handler om forholdet mellom de
gamle og det nye kommunestyret ved en sammenslåing.
Første ledd sier at det nyvalgte kommunestyret, i for eksempel Nordre Follo, skal konstituere
seg innen utgangen av oktober.
Andre ledd sier at funksjonsperioden for kommunestyrene i Ski og Oppegård varer inntil
sammenslåingen iverksettes, altså 1. januar 2020, men myndigheten er begrenset til det som
er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksisterende kommunene.
Kommunene bør avklare
De gamle og det nye kommunestyret opererer altså parallelt i et par måneder. Hvilket
kommunestyre skal ha ansvaret for hvilke saker?
Departementet oppsummerer i sin tolkningsuttalelse at det ikke er entydig hva dette andre
leddet innebærer, heller ikke i forarbeidene eller veiledninger, og at det er begrenset med
praksis på området.
De konkluderer med at sammenslåingskommunene har et handlingsrom og selv bør trekke
opp grensene for ansvar og fullmakter i denne perioden. De bør aktivt ta stilling til hvilke
saker som skal behandles i hvilket kommunestyre de to siste månedene før
sammenslåingstidspunktet. Det er viktig for hindre uklarheter i hvilken
beslutningskompetanse de respektive kommunestyrene faktisk har, mener departementet.
Dette er også anbefalt i rapporten Erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen
mellom Sandefjord, Andebu og Stokke.
Departementet anbefaler også andre sammenslåingskommuner å se på vedtak om slik
avklaring i nye Stavanger og nye Sandnes.
Kommunaldepartementets vurderinger
I tolkningsuttalelsen peker departementet på at dagens kommuner vil bestå som
selvstendige rettssubjekter fram til årsskiftet. Det innebærer at kommunene fortsatt står
ansvarlige overfor innbyggerne og for å oppfylle plikter de har som forvaltningsorganer.
Ifølge departementet må det bety at dagens kommunestyrer fortsatt må være ansvarlige for
driften av kommunen - og for tjenestetilbudet til innbyggerne - fram til sammenslåingen
iverksettes. Dagens kommuner må kunne fatte både administrative og politiske vedtak som
er nødvendige for å holde driften i kommunene i gang, mener departementet.
Samtidig er kommunene i en avslutningsfase, påpeker departementet. Det taler for at det må
legges til grunn en lojalitetsplikt mellom dagens kommuner og den nye. De gamle må derfor
unngå å fatte vedtak som binder den nye i unødvendig grad.
Departementet har laget en egen spørsmål-svar-side om juridiske spørsmål i
sammenslåingene.

Valgbarhet i kommuner som skal opphøre/slå seg sammen
Er medlemmer i kontrollutvalg i kommuner som skal opphøre å eksistere 1. januar
2020 valgbare til folkevalgte organer i den nye kommunen?
Kommuneloven (2018) § 7-3 tredje ledd bestemmer at medlemmer av kontrollutvalget ikke er
valgbare til nærmere bestemte verv. Blant annet kan medlemmer av kontrollutvalget ikke
velges som medlem til formannskapet eller kommunalt folkevalgt organ med
beslutningsmyndighet. Et kommunalt folkevalgt organ med beslutningsmyndighet omfatter
både folkevalgte organer som enten har fått delegert eller har beslutningsmyndighet i kraft av
lov, og folkevalgte organer som kan få tildelt beslutningsmyndighet.
Siden kontrollutvalget i de kommuner som skal opphøre å eksistere vil fungere ut 2019, vil
medlemmene sitte i utvalget på det tidspunktet kommunestyret i den nye kommunen
konstituerer seg.
Lovens ordlyd synes isolert sett å stenge for en slik kombinasjon av verv. Departementet
mener imidlertid at det ikke kan være avgjørende. Det grunnleggende hensynet bak
kommunelovens forbud mot at medlemmer av kontrollutvalget ikke kan velges til de fleste
andre folkevalgte verv, er at medlemmene ikke skal kunne komme i en situasjon hvor de
kontrollerer seg selv. Når loven forbyr denne rollekombinasjonen bygger den på en klar
forutsetning om at rollekombinasjonen skjer innenfor en og samme kommune. Dette er ikke
tilfelle hvor man er medlem av kontrollutvalget i X kommune mens man blir valgt til et annet
verv i Y kommune.
Departementet mener derfor at medlemmene av kontrollutvalg i kommuner som skal
opphøre å eksistere er valgbare til verv i den nye kommunen.
Er medlemmer i andre folkevalgte organer enn kontrollutvalget i kommuner som skal
opphøre å eksistere valgbare til kontrollutvalget i den nye kommunen?
Dette er i realiteten den samme problemstillingen som over. Kommuneloven (2018) § 23-1
tredje ledd bestemmer at nærmere bestemte folkevalgte er utelukket fra valg til
kontrollutvalget. Heller ikke i disse tilfellene vil medlemmene av kontrollutvalget i den nye
kommunen komme i en situasjon hvor de kontrollerer seg selv. Etter departementets
oppfatning stenger derfor kommuneloven ikke for at medlemmer av folkevalgte organer i
kommuner som skal opphøre å eksistere er valgbare til kontrollutvalget i den nye kommunen.

02.07.2019 Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

HITRA KOMMUNE
Fellestjenester

ARKIVVERKET
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 OSLO
Att. Thomas Øverby

Dato
13.05.2019

Deres ref.
2018/1286

Vår ref. / Arkivkode
2018/435-13 /

Saksbehandler
Kjell Roar Sæther

Svar på påminnelse - oppfølging av pålegg nr. 4 og 6.
Viser til Deres påminnelse av 20.03.2019.
Pålegg nr. 4
Utarbeide rutiner for kvalitetssikring og ajourføre registreringene i sak-/arkivsystemet
 Kommunen må utarbeide og implementere rutiner for å følge opp dokumentene som
registreres i sak-/arkivsystemet som sikrer at regelverkets bestemmelser om journalføring
og arkivering overholdes.
Kommunen har gjennomført følgende tiltak knyttet til kompetanseheving:
a) Det er gjennomført kurs i ePhorte saksbehandlingssystem (15.11, 04.12, 01.02). Både
grunnopplæring og fokus på restansekontroll,
b) Opplæring i arkivloven, 4 deltakere i regi av IKA - Trøndelag
c) Tema på ledermøte 25.10, 27.03
d) Kompetanseheving K-koder i regi av IKA - Trøndelag – 11 deltakere.
Det er etablert prosjektstilling som arkivar som tilrådte 12.11.2018. Prosjektstillingen
samarbeider med de andre ansatte ved arkivet for å redusere restansene. Etter endt
opplæringsperiode er det startet et arbeid med å lukke restanser for journalposter (JP) med status:
R – for saksbehandlere som har sluttet i organisasjonene, i samarbeid med berørte sektorer,
seksjoner og enheter.
E – med fokus på de eldste restansene
S – med fokus på de eldste restansene
Saker som ikke er avsluttet avsluttes løpende når dette er oppfylt gjennom gjennomgangen av
sakene, med fokus på de eldste først.
Restanser med status F er satt i arbeid fra samtlige saksbehandlere. Ledere ved de ulike sektorene
har ansvar for lukking av saker, sammen med arkivet.

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



Kommunen må innen fristens utløp gi tilbakemelding om antall journalposter i status R
eldre enn tre måneder, journalposter i status F eldre enn tre uker, journalposter i status E
eldre enn sju dager, journalposter i status i status S eldre enn tre uker og journalposter i
status M eldre enn tre måneder.

Status restanser pr .d.d. er følgende:
Kategorier

Status mai
2018

Status
desember
2018

Status
mars 2019

Status R

4 254

5 093

4 530

Status F

3 030

2 690

2 466

Status E
Status S
Status M

13 357
4 355
94

17 140
5 744
99

13 710
5 467
1

Krever følgende tiltak

Ansvar

(Alle: Gjennomgang og kvalitetssikring)

Sjekke om dok er ekspedert eller
om dok kan utgå / feilføring.
Settes til «E» dersom dok er
sendt.
Settes til «J» etter gjennomgang.

Saksbehandler, evt. leder
dersom SB har sluttet.
Saksbehandler, evt. leder
dersom SB har sluttet.
Arkivet

Settes til «J» etter gjennomgang.

Arkivet

*) Kodene angir i hvilke fase de ulike journalpostene ligger i. Eksempel: Status R og F må behandles av de ulike saksbehandlerne som har
opprettet journalpostene, og status E, S og M må behandles av arkivet.

Pålegg 6:
Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver
Hitra kommune må utarbeide en plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede
arkiver som oppbevares i kommunens egne lokaler. Planen må inneholde kostnadsberegning,
finansieringsplan og tidsfrist for når arbeidet skal ferdigstilles.
 Kommunen må få oversikt over alle bortsatte, eldre og avsluttede arkiver som oppbevares
i egne lokaler.
 Arkivene må ordnes, pakkes og merkes.
 Kommunen må utarbeide arkivlister med opplysninger om arkivskaper, innhold, periode
og løpenummer for det enkelte arkivstykket.
Kommunen har gjennomført følgende tiltak knyttet til pålegget:
 Kommunen har inngått avtale med IKA Trøndelag om ordning av kommunens saksarkiv
fra perioden fram til utgangen av 2006. Ordningsprosjektet vil bli gjennomført over en
tidsperiode på flere år. Egen plan for dette vil foreligge når vi får bedre oversikt over
omfang og tilstand på materialet. Kostnader knyttet til arbeidet er beregnet til ca. kr.
3 000 000,- for hele arbeidet.
 Det aller meste av papirbaserte arkiver er deponert til IKA Trøndelag i henhold til
vedlagte plan for gjennomføring.
 Arkivlister vil for de enkelte arkivdelene vil bli utarbeidet i forbindelse med
ordningsarbeidet.
 Pan- og byggesaksarkivet vil bli digitalisert i sin helhet som eget prosjekt i samarbeid
med IKA Trøndelag. Arbeidet med digitaliseringen vil starte høsten 2019 og løpe inn i
2020. Kostnader knyttet til arbeidet er beregnet til kr. 680 000,-.
 Hele prosjektet er finansiert av Hitra kommune i k-sak 44/18 med en total kostnadsramme
på kr. 5 210 000,-. Se vedlegg 2.
Med hilsen
Kjell Roar Sæther
Kommunikasjonssjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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VEDLEGG 1
Plan for gjennomføring
#
1

Tiltak

Avklaring

Gjennomføre møte med berørte ledere som har

Gjennomført med KEJ /

arkivmateriale i arkivrom 1 (A1).

GMA / LRO

Gjennomføre møte med IKA-Trøndelag for å avklare

• Arkivmateriell kan

 Avklares IKA’s krav til dokumentasjon på rengjort

Ansvar

27.09.18

HK / KRS

deponeres fortløpende

 Plan for deponering av arkivmateriale (Bildedokumentasjon)

2

Frist

• Pakkes i flytteesker og
merkes med innhold

arkivmateriale fra A1 (Dokumentasjon fra Polygon)

28.09.18

HK / KRS
WIS

• IKA krever «tapeprøver»
fra Polygon

3

Sjekke med HAMOS om muligheter for sikker avlevering

Kontainer på 10 m3 kan

og brenning av foreldet arkivmateriale (også U-off)

leies av Retura for sikker

direkte til søppelforbrenningsanlegg. (Godkjent

avlevering av arkiv-

mottaker av slikt materiale, prosedyrer osv.)

4

5

Deponering gjennomført og

kassasjon foreldet arkivmateriale (regnskapsbilag, også

avlevert til IKA.

U-off) iht til pkt. 2. Sjekke lovkrav om materiale som

Bilagspermer som skal

Bøttekott og nærarkiv

Nærarkiv ved servicetorget for avklaring av arkiv-verdi

pakket og avlevert til IKA

b)

Bøttekott med bortsatt materiale fra Drift.

15.01.19

01.03.19

01.02.19

01.02.19
Gjennomført

JVV-KEJGMA

Når tilstrekkelig (evt. all) kassering fra A2 er

Oppstart 05.02.19

gjennomført starter rengjøringen av arkivmateriale fra

a)

Gjennomført 15.02.

A2:

b)

Materiale til sendt
Polygon 19.02.2019 i

a) Arkivmateriale som skal oppbevares lokalt rengjøres og

tre leveranser.
c)

Avklart med Polygon,
arbeid startet på

Polygon i Trondheim og videresendes til IKA.

Fra
05.02.19

POLYGON

Polygons lokaler ca.

c) Polygon presenterer «tapeprøver» fra materiell som er
ferdig renset. (Krav fra IKA og HK)

JVV-KEJ-

HK / BEB-

 Materiale som skal oppbevares lokalt til venstre i rommet

b) Arkivmateriale som skal sendes til IKA rengjøres hos

JVV

GMA

i A2 slik:

flyttes til ledig plass i A1

HK / BEB-

HK / BEB-

 Materiale som skal deponeres til IKA til høyre i rommet

8

JVV-KEJGMA

Kassert 20m3 regnskapsbilag og lønnsbilag den

Når kassert materiale er avhendet settes øvrig materiale

- JVV

destruksjon

a)

6

HK / BMB

HK / BEB01.01.19

kasseres er sendt til

Gå gjennom

Kassering av regnskapsbilag fra arkivrom 1 og 2.

7

materiale til destruering.

Gå gjennom A1 for deponering av materiale samt

kan kasseres.

11.12.18

10.02.19.
d)

Materialet overlevert
IKA ultimo April 2019

9

Endelig deponering til IKA fullføres fra A2, inkl.
materiale med arkivverdi i pkt. 8.

Igangsatt 08.02.19

01.05.19

HK /
Polygon
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VEDLEGG 2
Hitra kommunestyre fattet slikt vedtak i K-sak 44/18 den
21.06.2018:
Vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen om å igangsette et prosjekt for å lukke avvik i kommunens
arkivsystemer slik de framkommer etter tilsyn fra arkivverket pr. 09.05.2018, jf. tilsyn av
25.04.2014.
2. Kommunestyret ber rådmannen i tillegg forberede og gjennomføre digitalisering av
kommunens planarkiv slik at framtidig plan- og byggesaksbehandling i ny kommune fra
01.01.2020 kan gjennomføres på en effektiv og kvalitativ god måte.
3. Kostnadene knyttet til prosjektet innarbeides i kommunens drifts- og investeringsbudsjetter
slik:
a) Økte lønnskostnader til 100 % prosjektstilling fra høsten 2018 med kr 220.000,-, og hele
2019 med kr 600.000,-, innarbeides i kommunens driftsbudsjett slik det framgår i sak om
revidert handlings- og økonomiplan for 2018 – 2021.
b) Økte investeringskostnader (inkl. mva.), med kr 2.860.000,- for 2018 og kr 1.900.000,- for
2019, innarbeides i kommunens investeringsbudsjett for budsjett 2018 / handlings- og
økonomiplan for 2018 – 2021.
c) Investeringen finansieres med merverdiavgift på kr 550.000,- for 2018 og kr 320.000,- for
2019, og kr 1.870.000,- i ubrukte lånemidler for 2018, og kr 1.580.000,- i nytt låneopptak
i 2019.
4. Rådmannen bes om å komme tilbake med kostnadsoverslag knyttet til anskaffelse og
innfasing av nytt sak- og arkivsystem for ny kommune i forbindelse med budsjettbehandlingen
for budsjett 2019.
5. Kostnader som kan henføres til kommunereformen søkes dekket innenfor Fellesnemnd Hitra
Snillfjord sitt budsjett.
Enstemmig.
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Returadresse: Arkivverket
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

HITRA KOMMUNE
v/Kjell Roar Sæther
Rådhusveien 1
7240 HITRA

Dato

28.05.2019

Din ref

2018/435

Vår ref.

2018/1286

Oppfølging av tilsyn - lukking av pålegg nr. 6
Viser til brev fra Hitra kommune av 13.5.19 og telefonsamtale 28.5.19.
I forbindelse med Arkivverkets tilsyn 9.5.18 fikk Hitra kommune åtte pålegg om å utbedre mangler
med hensyn til arkivloven med forskrifter. Pålegg nr. 7 er tidligere blitt lukket.
Pålegg nr. 4 – Utarbeide rutiner for kvalitetssikring og ajourføre registreringene i sak/arkivsystemet
Kommunen redegjør for tiltakene som er iverksatt for å utbedre pålegget. Vi minner om at rutinene
for kvalitetssikring skal tas inn i arkivplanen. Oversikten kommunen legger fram viser at etterslepet
er tilnærmet like stort som ved tilsynet i mai 2018. Pålegget kan derfor ikke lukkes.
Pålegg nr. 6 – Utarbeide plan for å ordne og listeføre bortsatte, eldre og avsluttede arkiver
Kommunen har inngått en avtale med IKA Trøndelag om å ordne og registrere de bortsatte, eldre
og avsluttede arkivene. De fleste arkivene er allerede overført til IKA. Kommunen skriver at
ordningsarbeidet vil pågå over flere år og at en mer detaljert plan vil bli utarbeidet når de får bedre
oversikt over materialet. På bakgrunn av kommunens redegjørelse vurderer Arkivverket det som
lite hensiktsmessig å følge opp pålegget videre, men vi vil påpeke viktigheten av at kommunen så
snart som mulig får på plass en tidsplan som sikrer ordningsarbeidet framdrift. Pålegg nr. 6 kan
med dette anses som lukket.
Fristen for å utbedre pålegg nr. 2, 3, 5 og 8 var 30.4.19. Arkivverket forlenger fristen for pålegg nr.
2-5 og 8 til 3.7.19, som også er frist for pålegg nr. 1.

Organisasjonsnr: 961181399

Telefon: 480 55 666

www.arkivverket.no/tjenester

Med hilsen
Kjetil Reithaug
fagdirektør

Thomas Øverby

Dokumentasjonsforvaltning

arkivar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Til
- Kommunene
- Fylkeskommunene
Att.:

Ordfører / fylkesordfører
Rådmann / fylkesrådmann
Byråd / fylkesråd
Saksansvarlig valgteknisk forberedelse
Ev. videresending til representanter for valglister til kommune- og fylkestingsvalget

Oslo, 1.7 2019

Valg av kontrollutvalg for perioden 2019–2023
Stortinget vedtok 22. juni 2018 en ny kommunelov. Mesteparten av den nye loven settes i kraft
fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart
av valgperioden 2019–2023, jf. kgl.res nr. 2062 av 20.12.2018. Dette gjelder blant andre kapitel
24 om kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen/fylkeskommunen - et stadig
mer sentralt utvalg, ikke minst på grunn av økt satsing på forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll. Det gjør også at kommunestyrene prioriterer utvalget høyere nå enn før. FKT
ser det som en naturlig og gledelig utvikling.
Utvalget er ellers spesielt mht. hvem som kan velges. Vi fikk både i 2011 og i 2015 meldinger
om feil ved valg av kontrollutvalg. Vi vil derfor gi noen råd og innspill før nytt utvalg skal velges i
2019:

Den nye kommunelovens bestemmelser om valg av kontrollutvalg
§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget
• Kontrollutvalget skal velges på det konstituerende møtet, etter valg av
formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og varaordfører/fylkesvaraordfører.
§ 23-1 Kontrollutvalget
• Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til utvalget.
• Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.
• Utvalget skal ha minst fem medlemmer.
• Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer.

Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
414 71 166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Utelukket fra valg er
a) ordfører og varaordfører
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.
Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen (gjelder også deltidsstillinger)
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret
eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har
eierinteresser i
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et
interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap.
Kommunelovens regler om kjønnsmessig balanse gjelder også for kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets rolle i folkevalgtopplæringen
§ 22-1 om kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar
• Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og
fylkeskommunens virksomhet.
Derfor er det er svært viktig at kontrollutvalgets funksjon og rolle gis god plass i
folkevalgtopplæringen.
Basisopplæringen
Vi er kjent med at det i forkant av opplæringsdagen/ basisprogrammet i KS sitt
folkevalgtprogram 2019-2023, vil arrangeres formøte mellom kursleder fra KS og kommunen
(ordfører og rådmann). FKT oppfordrer til at kontrollutvalgets sekretariat inviteres til møtet.
Sekretariatet kan bidra med sin erfaring og gi gode tips om kunnskapsbehovet.
Hvis kontrollutvalget skal kunne gjøre en god jobb for kommunestyret, er det viktig at
medlemmene kjenner hele den kommunale virksomheten. Basisprogrammet er i så måte en
god anledning og kontrollutvalget bør få tilbud om å delta på opplæringen.
Folkevalgtdager
KS anbefaler at det arrangeres folkevalgtdager som kommer i tillegg til basisprogrammet. Her
kan kommunen selv legge inn fordypninger i ulike emner. Den kommunale egenkontrollen er et
viktig emne som bør vurderes i denne sammenhengen.

Opplæring av kontrollutvalg
Kontrollutvalget er et lovfestet og viktig utvalg i kommunen som bør ha dyktige medlemmer.
FKT er godt i gang med å planlegge opplæringstiltak for kontrollutvalgene etter valget:
•

Vi vil tilby våre medlemmer en seire pp-presentasjoner - 1-2 dagers kurs som kan benyttes
lokalt evt. regionalt.

•

Vi vil også tilby et eget kursopplegg for kontrollutvalgsledere – «kontrollutvalgslederskolen».

•

Hvert år arrangerer FKT fagkonferanse der vi retter søkelyset mot aktuelle problemstillinger
og saker. I 2020 arrangeres konferansen 3-4. juni på Gardermoen. Det er naturlig at
innholdet i konferansen tilpasses at kontrollutvalgene er nyvalgte.

Vi oppfordrer kommuner og fylkeskommuner til å avsette tilstrekkelige ressurser i budsjettet for
2020 til opplæring av nytt kontrollutvalg.

FKT er tilgjengelige for spørsmål som måtte dukke opp i forbindelse med valg av kontrollutvalg,
egenkontrollens plass i folkevalgtopplæringen og opplæring av kontrollutvalg.

Kopi:
FKTs kontrollutvalgs- og sekretariatsmedlemmer
KS

Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen (s)
Generalsekretær

NY KOMMUNE
HITRA - SNILLFJORD

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Ordførers kontor, Hitra rådhus
06.05.2019
16:00 – 19:35

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Leder
John Lernes
Nestleder
Eldbjørg Broholm
Medlem
Dag Willmann
Medlem
Nina Astrid Mjør
Medlem
Wenche Lervold Helsø
Medlem
Kari Monica Johansen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
H
SP
AN
AN

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Lars Erik Strand Vitsø
MEDL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Bernt Olaf Aune
Lars Erik Strand Vitsø
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Laila Eide Hjertø
Synnøve Aukan
Audun Norbotten Liland
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Representerer
AP

Stilling
Prosjektleder
Rådgiver næring
Rådgiver infrastruktur for mobil og bredbånd
Politisk sekretær/Protokollfører

Innkalling var utsendt 30.04.2019. Det fremkom ingen merknader.
Følgende sak sto ikke på opprinnelig sakliste, og ble omdelt i møtet:
PS 15/19 – Tilsetting rådmann (kommunedirektør)
Fellesnemnda vedtok å behandle saken i dagens møte.

Saksliste
Utvalgssaksnr.

Sakstittel / Innhold
Saker til behandling

PS 10/19

Godkjenning av protokoll fra møtet den 25.03.2019

PS 11/19

Informasjonsskilt nye Hitra kommune

PS 12/19

Offentlig ettersyn - Plan for digital infrastruktur, andre
gangs behandling

PS 13/19

Politisk struktur/organisering og møtegodtgjørelse og
Reglement folkevalgtes arbeidsvilkår

PS 14/19

Regnskap 2018 - Kommunereformen

PS 15/19

Tilsetting rådmann (kommunedirektør)

Lukket

NY KOMMUNE
HITRA - SNILLFJORD

Fillan den: 17.06.2019
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 26.06.2019 Kl 12:15
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt.
forfall bes omgående meldt til Hitra kommune
tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no
Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført
opp på sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan
klargjøres før møtet.

Spørsmål meldes rådmannen.
E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Telefaks:
72 44 17 90

Bankgiro:
4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no

1

Skattekonto:
7855.05.16178

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 21/19

Godkjenning av protokoll fra møtet den
27.05.2019

PS 22/19

Profilprogram "Hitra når du vil"

PS 23/19

Kommunereformen - Forberedelse til
sammenslåing av nye Hitra kommunes digitale
eiendomsregistre (G.nr/B.nr) med tilhørende kartog brukerløsninger

PS 24/19

Hitra kommunes organisering pr. våren 2019

PS 25/19

Endring av navn på politiske utvalg

PS 26/19

Avtale om deling av Snillfjord

PS 27/19

Fullføring av skoleløp for elever i Snillfjord
kommune - ny sak

PS 28/19

Hørings-svar til Snillfjord kommune om
overtakelse av Vingvågen vannverk

PS 29/19

Hitra Industripark - Mulighetskonferanse II,
bevilgning

3

Lukket

NY KOMMUNE
HITRA - SNILLFJORD

Fillan den: 20.05.2019
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 27.05.2019 Kl 16:30
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt.
forfall bes omgående meldt til Hitra kommune
tlf.: 72 44 17 00 eller postmottak@hitra.kommune.no
Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført
opp på sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan
klargjøres før møtet.

Spørsmål meldes rådmannen.
E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Telefaks:
72 44 17 90

Bankgiro:
4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no

1

Skattekonto:
7855.05.16178

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 16/19

Godkjenning av protokoll fra møtet den
06.05.2019

PS 17/19

Ny forskrift om vann og avløpsgebyr for nye Hitra
kommune fra 2020

PS 18/19

Fullføring av skoleløp for elever i Snillfjord
kommune

PS 19/19

Ny hovedvannplan og plan for vannmiljø og
avløpsanlegg - oppnevning av styringsgruppe

PS 20/19

Avtale om deling av Snillfjord

3

Lukket

Aktuelt fra utvalgene 02.09.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.09.2019

Saknr
35/19

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/172 - 19
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til vedtak.
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.

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 13.05.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
02.09.2019

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/172 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra møte i kontrollutvalget 13.05.19 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
36/19

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/172 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
02.09.2019

Saknr
37/19

