
Notat til møte kontrollutvalget 10.des – Orientering om granskningen så langt 

Etter avtale sendes et kort notat til møtet, da jeg er forhindret fra å delta.   

Fylkesmannen i Hordaland var tilstede som avtalt på Tolga 5. og 6 desember. Det var ass. fylkesmann 

Rune Fjeld og to rådgivere. De holdt et orienteringsmøte om granskningen og deres oppdrag for 

fagpersoner fra tjenesten, enkelte i administrasjonen, ordfører, rådmann, revisor og nestleder i 

kontrollutvalget. Dette var en god og nyttig orientering. 

Dagene ble så brukt til å få oversikt over den informasjon vi på forhånd hadde fremskaffet, til å gjøre 

avklaringer og presiseringer og vi fikk noen flere oppgaver vi skulle oversende så snart vi har fått 

avklart dette. De tok med seg en betydelig mengde papirmateriale.  

De hadde også et møte med revisor og nestleder i kontrollutvalget, som vil kunne gi kontrollutvalget 

en orientering om hva som da ble etterspurt, drøftet og fremlagt.  

Vi fikk inntrykk av at FMHO hadde fått en god oversikt og var fornøyd med det de fant så langt. Vi har 

løpende kontakt dersom de har behov for ytterligere dokumentasjon.  

Til Statens Helsetilsyn ble det oversendt mye dokumentasjon den 30.11, slik de ba om. De har vi ikke 

hørt mer fra så langt, men vi har noe mer dokumentasjon som er tilkommet i etterkant, som vi vil 

ettersende.  

Videre: 

- Det er nå avtalt et møte mellom FMHE og kommunen for å drøfte saken, orientere 

hverandre, hvordan samordne sammen når rapporten foreligger 

- Det blir et møte i januar-19 med Tolga kommune, FMHE og FMHO: da vil vi trolig få vite mye 

om utfallet av rapporten. Det vil gi oss en mulighet til å være forberedt i forhold til 

mediehåndtering og om noen berørte brukere trenger ekstra omsorg og tiltak rundt seg fra 

tjenestene i kommunen i forbindelse med at rapporten offentliggjøres. 

 

 


