
 

 

KONTROLLUTVALGET I  
 

TINGVOLL KOMMUNE 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Møte nr.: 03/17 

Møtedato: 15.06.2017 

Tid: kl. 10.00 

Møtested:   Kommunehuset 

Sak nr.:  16/17 – 17/17 

 

Møteleder: 

 

Gunnar N. Skuggevik   

Møtende medlemmer: Rolf Ruste 

Lars Vatten 

 Inger Helene Sira 

 

 

Fra sekretariatet: 

Fra administrasjonen: 

Kristin Sørheim 

 

Knut Evandt, sekretær 

Jens Jarl Turøy, personalsjef 

 

Lederen ønsket velkommen og ledet møtet.   

 

Det var ikke sendt ut saksliste før møtet.  

 

SAKSLISTE :  

UTV. 

SAKSNR.  

TITTEL  

16/17 ORIENTERING - MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 

17/17 TILSYNSSAK (OPPFØLGING AV SAK 13/17) 

 

 

      16/17 ORIENTERING - MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget ber om innsyn i følgende to elementer i forbindelse med 

arbeidsmiljøundersøkelsen: 

En samlekategori for følgende to grupper. 

-Ansatte på kommunehuset under NPT. 

-Ansatte på kommunehuset, øk, it, personal og servicekontoret. 

Viser til Kontrollutvalgsforskrift §5 - innhenting av opplysninger.  

 

Saksopplysninger 

 

Orienteringssak:  

OS 03/16 Orientering om medarbeiderundersøkelse v/ personalsjef Jens Jarl Turøy 



      17/17 TILSYNSSAK (OPPFØLGING AV SAK 13/17)  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

Kontrollutvalget ser alvorlig på at Fylkesmannen finner at Tingvoll kommune har brutt kravet 

til forsvarlig virksomhet i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-1 tredje ledd og 4-1, jf. 

forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten og har brutt kravet til journalføring i 

helsepersonelloven § 40, jf. forskrift om pasientjournal § 8 bokstavene f), i) og q), jf. tredje 

ledd. 

 

De aktuelle pasientjournalene bør rettes slik at de er i tråd med ovennevnte lover og forskrifter 

så snart som mulig. Kontrollutvalget ber spesielt om at de helse- og politifaglige vurderingene 

som ble gjort i sakens innledende fase og opplysninger om helsetjenestens kontakt med 

politiet journalføres.  

 

Utover dette tas de endringene i rutiner og retningslinjer som er beskrevet i Tingvoll 

kommunes svarbrev til etterretning.  

 

Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om saken så snart kommunen har avsluttet sitt 

arbeid med saken (jf. vedtak i sak 13/17). 

 

Kontrollutvalgets behandling: 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

I henhold til Offl. 13§, jfr. Fvl. § 13 nr. 1 ble møtet lukket under behandlingen av denne 

saken. 

 

Brev fra Fylkesmannen, «Konklusjon i tilsynssak», datert 07.03.2017, svar fra Tingvoll 

kommune, datert 22.05.2017, og brev fra Fylkesmannen, «Avslutning tilsynssak», datert 

30.05.2017, ble utdelt og gjennomlest på møtet.  

 

Disse brevene, sammen med informasjonen som framkom ved behandling av sak 13/17, lå til 

grunn for Kontrollutvalgets behandling av saken. 

 

 

 

 

Gunnar Skuggevik 

Leder 

Lars Vatten   Inger Helene Sira 

Nestleder 

 

     

 

      Rolf Ruste 

   

Kristin Sørheim 

 

 

 

 

    

Knut Evandt     

Sekretær     
 


