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Gjennomgang av kommunens og fylkesmannens saksbehandling i 
«Tolgasaken» 
 
Vi viser til telefonsamtale 30.10.2018 med rådmann Siv Stuedal Sjøvold. 
 
Som kjent har staten besluttet å gjennomføre en helhetlig gjennomgang og vurdering av 
saksbehandlingen i det som har fått betegnelsen «Tolgasaken».  
 
Statens oppfølging av saken skal skje ved at Statens helsetilsyn og Statens sivilrettsforvaltn-
ing skal gjennomføre undersøkelser og tiltak på de områder der disse er tillagt myndighet og 
ansvar. Det er presisert i særskilte mandat gitt av ansvarlig fagdepartement.  
 
I tillegg skal Fylkesmannen i Hordaland, som settefylkesmann for Fylkesmannen i Hedmark, 
gjennomføre en lovlighetskontroll med bestemte vedtak Tolga kommune har fattet i medhold 
av helse- og omsorgstjenesteloven.  
 
Fylkesmannen i Hordaland skal videre undersøke alle avgjørelser om årsbudsjett og årsregn-
skap siden 2013, samt andre avgjørelser knyttet til oppfølgingen av forvaltningsrevisjons-
rapporten om enkeltvedtak innen pleie-, rehabilitering- og omsorgsområdet (R -06 – 2013). 
 
For å sikre at eventuelle tverrsektorielle hensyn blir tatt med i vurderingen skal Statens 
helsetilsyn, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i Hordaland i felleskap også gjøre 
en helhetlig gjennomgang, der saksbehandlingen i Tolga kommune, hos Fylkesmannen i 
Hedmark og eventuelt andre relevante myndigheter, sees i sammenheng. 
 
Fylkesmannen i Hordaland er bedt om å koordinere arbeidet. Vi viser til vedlagt mandat i 
brev av 18.10.2018 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
I møte 23.10.2018 har Statens helsetilsyn, Statens sivilrettsforvaltning og Fylkesmannen i 
Hordaland blitt enig om en tentativ tidsplan som følger vedlagt. Som det fremgår av denne vil 
undersøkelsesarbeidet innledningsvis bestå i innhenting av informasjon og dokumentasjon. 
 
Når det gjelder de nevnte organers kontakt direkte med kommunen, vil det være slik at 
Statens helsetilsyn og Statens sivilrettsforvaltning i hovedsak vil foreta informasjons- og 
dokumentinnhentingen fra Fylkesmannen i Hedmark, som overordnet myndighet for 
Fylkesmannen på sine myndighetsområder.  
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Fylkesmannen i Hordaland har, som nevnt, rollen som settefylkesmann for Fylkesmannen i 
Hedmark. Vi vil derfor måtte forholde oss direkte til kommunen for informasjon og doku-
mentinnhenting. Denne informasjons- og dokumentinnhentingen kan bli betydelig. Vi ber 
kommunen være oppmerksom på det, slik at den kan bistå innenfor de tidsfrister som er satt 
for dette undersøkelsesarbeidet. For å ha effektivitet og nødvendig fremdrift i saken ber vi 
kom-munen vurdere å utpeke en person som det lett kan etableres kontakt med ved behov for 
informasjon. 
 
Fylkesmannen i Hordaland vil også underveis vurdere om det er behov for besøk i kommunen 
for samtaler med personer som ytterligere kan belyse saken, i tillegg til den dokumentasjon vi 
ønsker å innhente.  
 
På denne bakgrunn vi Fylkesmannen i Hordaland så snart som mulig sende til kommunen en  
oversikt over den dokumentasjon vi foreløpig ser vil være nødvendig for dette undersøk-
elsesarbeidet. Vi vil her også omtale forholdet til taushetsbelagte dokumenter.   
 
Følgende personer hos Fylkesmannen i Hordaland vil hovedsakelig arbeide med denne saken: 
 

 assisterende fylkesmann Rune Fjeld, tlf  55 57 20 16  el. mob.: 99 40 30 86 
 seniorrådgiver Håvard Rød,               tlf  55 57 21 43 
 seniorrådgiver Hugo Morken,            tlf. 55 57 21 17 

  
Vi diskuterer gjerne den mest hensiktsmessige og effektive måten informasjons- og 
dokumentinnhentingen kan skje på. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rune Fjeld  

 
 
 
Hugo Morken 

assisterende fylkesmann seniorrådgiver 
 
 
Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. 
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