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Hendelse ved Gjøsvika sykehjem - oppfølging 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport i fra Statsforvalteren offl. § 13, jf. fvl. § 13. (sendes pr. post) 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne 

av kommunestyret. 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser 

som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 

medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 

taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 23.11.21, sak 30/21, en orientering om en hendelse ved 

Gjøsvika sykehjem, august-21, hvor en pasient har hatt en fallulykke.  

Statsforvalteren har bedt om intern gjennomgang og vurdering etter varsel om alvorlig 

hendelse. 

 

Kommunedirektøren deltok i møtet for å gi kontrollutvalget en orientering om status i 

saken. 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

«Kommunedirektørens redegjørelse angående hendelse ved Gjøsvika sykehjem i august 

2021, tas til orientering.  

Kontrollutvalget ber om å få en ny orientering om saken når endelig svar i fra 

statsforvalteren foreligger og saken anses som avsluttet.» 

 

Statsforvalteren har nå avsluttet sin undersøkelse og kommunalsjef for helse og omsorg 

vil være til stedet under møtet for å orientere kontrollutvalget om statsforvalterens 

konklusjon. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalget kan ta redegjørelsen til orientering dersom det ikke framkommer 

opplysninger under behandlingen som krever oppfølging. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Administrasjonens redegjørelse angående hendelse ved Gjøsvika sykehjem i august 

2021, tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


