Saksprotokoll i Hitra formannskap - 01.03.2022
Behandling:
Kommunedirektøren endret innstillingen i møtet ved å legge til følgende avsnitt:
«Høringsfristen settes til 26. april 2022 slik at den kan behandles i
administrasjonsutvalgets møte 10. mai før det behandles i formannskapet 18. mai og
kommunestyret. 19. mai.»
Formannskapet vedtok følgende omforente endringer i forslaget til etiske retningslinjer:
 I innledningen legges det til «og troverdighet» og «og folkevalgte» i sjette avsnitt.
 I punkt 1, første avsnitt legges det til «og ærlig».
 I punkt 1, andre avsnitt legges det til «så snart som mulig»
 I punkt 4 legges det til et avsnitt som sier «Det vises for øvrig til «Vær varsom»plakaten.
 I punkt 5 deles første avsnitt opp og endres så det står følgende:
«Dersom ansatte og folkevalgte får kjennskap til kritikkverdige forhold har de rett
til å varsle om dette på en forsvarlig måte.










For ansatte anses intern varsling til nærmeste leder alltid som forsvarlig. Det er
også alltid forsvarlig for ansatte å alternativt varsle til verneombud, tillitsvalgt,
tilsynsmyndighet, advokat og HR-avdelingen. I særskilte tilfeller – som beskrives i
arbeidsmiljøloven § 2 A-2, tredje ledd – kan det også være forsvarlig å varsle
offentlig. Ansatte kan varsle anonymt til HMS-tjenesten.»
I punkt 5 legges det til et avsnitt som sier «Folkevalgte kan varsle til ordfører og/eller
kommunedirektør.»
I punkt 5, åttende avsnitt, legges det til «og/eller folkevalgte.»
I punkt 6, fjerde avsnitt, legges det til «og avgjøres».
I punkt 8, tredje avsnitt, legges det til «skal ansatte ta spørsmålet opp med nærmeste
leder og folkevalgte tar spørsmålet opp med ordfører.»
Punkt 11, andre avsnitt, omskrives til å si følgende:
«Den kommunedirektøren delegerer myndighet til kan tillate at kommunalt
utstyr lånes ut til frivillige lag og organisasjoner. I slike tilfeller skal den som er
bemyndighet vurdere om formålet er i tråd med kommunens mål og i hvilken
grad utlånet er til ulempe for kommunen.»
I punkt 12 legges til «og mellom ansatte og publikum» og «eller brukere/pårørende».
I punkt 13, tredje avsnitt, legges til «ansattes».

Formannskapet ba også om at «Vær varsom»-plakaten oppdateres og sendes på høring
sammen med og som et vedlegg til de etiske retningslinjene.
Med de vedtatte endringene ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Hitra formannskap vedtar å sende forslag til reviderte etiske retningslinjer på høring. Høringen
sendes til Hitra kommunes utvalg UOP, UHO og UPLM, medvirkningsorganene Eldrerådet,

Brukerrådet og Ungdomsrådet, samt til fagforeningene som representerer ansatte i Hitra
kommune. Høringsfristen settes til 26. april 2022.
Høringsfristen settes til 26. april 2022 slik at den kan behandles i administrasjonsutvalgets
møte 10. mai før det behandles i formannskapet 18. mai og kommunestyret. 19. mai.

