Kontrollutvalget i Hemsedal kommune
MØTEBOK
Møte dato/tid
Møtested
Medlemmer/varamedlemmer
til stede i møtet

Forfall
Andre til stede i møtet
Sekretariat
Behandlet saker

Tirsdag 23.03.2021, kl. 17.00 – 19.30
Fjernmøte via Teams
Leder: Odd Holde
Nestleder: Geir Øvrejorde Carlstrøm
Medlem: Marian Aina Melkevik
Medlem: Nils Erik Finset
Medlem: Helga Søland
Forvaltningsrevisor Torkild Halvorsen, Viken kommunerevisjon IKS
Forvaltningsrevisor Gisle Skaaden, Viken kommunerevisjon IKS
Hanne Heen Wengen
10/21

DAGSORDEN:

Saksliste:
Sak 10/21



Unntatt offentlighet med hjemmel i kom.loven § 11-5, 2. ledd.

Godkjenning av innkallingen og sakslisten:
Enstemmig godkjent.

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2. ledd.
Jf. kom.lovens § 11-5, bokstav a), jf. off.lova § 13 og forv.lova § 13.
Begrunnelse for lukking av møtet og å unnta møtebok:
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2.ledd da saken angikk tjenstlige forhold, i
tillegg var personvernet å anse som en tungtveiende årsak til lukking, jf. kom.lovens § 11-5, bokstav a), jf.
off.lova § 13, jf. forv.lova § 13.
Vurdering:
K-utvalget vurderte at rett hjemmel for lukking var iht. kommunelovens § 11-5, 2. ledd.
Det var av tungtveiende arbeidsmiljømessig interesse å frembringe opplysninger i saken og det ville fremkomme
personopplysninger i møtet som måtte unntas offentlighet, jf. kom.lovens § 11-5, bokstav a), jf. off.lova § 13 og
forv.lova § 13.

Kontrollutvalgssekretariat v/Hanne Heen Wengen, Trøimsvegen 9A - 3560 Hemsedal
E-post: hanne.wengen@gol.kommune.no
Mobil: +47 91 60 51 08 / Org.nr: 917 356 246 MVA / Firma e-post: hanne@hwengen.no

Kontrollutvalget i Hemsedal kommune

MØTEBOK
SAKSLISTE:
Sak 10/21

Unntatt offentlighet med hjemmel i kom.loven § 11-5, 2. ledd

Møtet ble enstemmig vedtatt lukket med hjemmel i kom.lovens § 11-5, 2. ledd. Jf. kom.lovens § 11-5, bokstav a),
jf. off.lova § 13 og forv.lova § 13.
Møtedeltakerne svarte bekreftende på spørsmål fra k-utvalgsleder om det satt på lukket rom alene.
Vurdering:
Kontrollutvalget har mottatt henvendelser om arbeidsmiljøforhold og utøvelse av ledelse innen helse- og
omsorgssektoren.
K-utvalget anså fremkommet informasjon som alvorlig.
For å få belyst og tatt opp de forhold som det er kommet henvendelser om, ser k-utvalget det som viktig at det
gjennomføres en undersøkelse av arbeidsmiljøforhold og utøvelse av ledelse innen helse- og omsorgsektoren.

Vedtak:
Enstemmig vedtak:
Kontrollutvalget bestiller, hos Viken kommunerevisjon IKS, forslag til prosjektplan for en undersøkelse
av arbeidsmiljø og utøvelse av ledelse innen helse- og omsorgssektoren i Hemsedal kommune.

Hemsedal, 23.03.2021

Hanne Heen Wengen (sign.)
Kontrollutvalgssekretariat for Hemsedal kommune

Kopi sendt:
Kommunens postmottak, ordfører, kommunedirektør og Viken kommunerevisjon IKS

Møteprotokoll godkjent:
Hemsedal,

_________________________
Odd Holde
leder

_________________________
Geir Øvrejorde Carlstrøm
nestleder

__________________________
Nils Erik Finset
medlem

__________________________
Helga Søland
medlem

__________________________
Marian Aina Melkevik
medlem
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