
KONTROLLUTVALGET 
Unjárgga gielda 

 Nesseby kommune        
         Kontrollutvalgan KO 

          Ref: 23/483 
 

Møteprotokoll 16. mars 2023 
Side 1 av 6 

 

MØTEPROTOKOLL FOR KONTROLLUTVALGET  
 
Dato: 16. mars 2023  
Tid: Kl. 11.00 – 14.00 
Sted: Rådhuset, møterom 1. etasje Studiesenteret 
     
 
TILSTEDE: 
 
Kontrollutvalget 
Tom Ellingsen, leder  
Klara Hellander 
Jarl Even Roska for Erna Bergstø 
Jarle Andreassen  
 
Forfall 
Ingrid Mikkelsen 
Erna Bergstø    
 
Andre 
Lene Harila og Mette Rushfeldt, Kontrollutvalgan KO 
Knut-Åge Vargren, KomRev NORD IKS 
Kommunedirektør Charles Petterson og Geir Vorren, møtte til sak 3/23 punktene 1, 2 og 3. 
 
Innkalling og saker ble sendt ut 9. mars 2023, unntatt sak 4/23 som ble ettersendt 13. mars 
2023. 
 
SAK 1/23  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Innkalling og saksliste til møte 15. mars 2023 godkjennes som følgende:  
 

Sak nr Sak 

1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/23 Godkjenning av møteprotokoll frå 1. november 2022 

3/23 Orienteringer: 

1. Varslinger og varslingsrutiner 

2. AMU møter 2022 

3. Regulering, økonomiplan og eiendomsforhold for kaia i Nyelv 

4. Møte i representantskapet i KomRev NORD IKS 

5. Vedtak fra forrige møte 

4/23 Forvaltningsrevisjon Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg  
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5/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 

6/23 Kontrollutvalgets årsplan 2023 

7/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon  

8/23 Eventuelt 

 
Vedtak, enstemmig: 
Innkalling og saksliste til møte 15. mars 2023 godkjennes som følgende:  
 

Sak nr Sak 

1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/23 Godkjenning av møteprotokoll frå 1. november 2022 

3/23 Orienteringer: 

1. Varslinger og varslingsrutiner 

2. AMU møter 2022 

3. Regulering, økonomiplan og eiendomsforhold for kaia i Nyelv 

4. Møte i representantskapet i KomRev NORD IKS 

5. Vedtak fra forrige møte 

4/23 Forvaltningsrevisjon Ressursbruk og kvalitet i pleie og omsorg  

5/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 

6/23 Kontrollutvalgets årsplan 2023 

7/23 Bestilling av forvaltningsrevisjon  

8/23 Eventuelt 

 
 
SAK 2/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 1. NOVEMBER 2023 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 1. november 2022 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 1. november 2022 godkjennes. 
 
 
SAK  3/23         ORIENTERINGER 
 

1. Varslinger og varslingsrutiner 

2. AMU møter 2022 

3. Regulering, økonomiplan og eiendomsforhold for kaia i Nyelv 

4. Møte i representantskapet i KomRev NORD IKS 
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5. Vedtak fra forrige møte 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
Vedtak, enstemmig: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
Det ble spurt om kommunen krever inn avgift ved uttak av masse i sandtaket i Nyelv. Dette 
sjekkes til kontrollutvalgets neste møte.   
 
 
SAK 4/23 FORVALTNINGSREVISJON RESSURSBRUK OG KVALITET I PLEIE OG OMSORG 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:   
Kontrollutvalget har i møte 16. mars 2023 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport 

«Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene», utarbeidet av KomRev NORD IKS.  

 

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og sender rapporten til 

kommunestyret for behandling med følgende innstilling fra kontrollutvalget: 

 

«Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjon «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene» og ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune videreutvikler sitt styringssystem for pleie- og 

omsorgstjenestene, herunder:  

 

• vurdere hvor omfattende styringssystemet skal være og i hvilken grad det skal 
formaliseres (dokumenteres)  

• treffe tiltak for å klargjøre ansvars- og rollefordeling med hensyn til både 
tjenesteproduksjon og kvalitetsforbedringsarbeid  

• gjennomføre risikoanalyser av virksomheten  
• styrke innsatsen med hensyn til å innhente erfaringer fra tjenestemottakere og 

pårørende  
• sikre en fullstendig og utviklingsorientert håndtering av og tilnærming til 

innmeldte avvik  
• foreta regelmessige gjennomganger og evalueringer av styringssystemet med 

henblikk på å vurdere hvorvidt det er oppdatert og fungerer etter hensikten  
 

Det anbefales også at kommunen vurdere behovet for forbedringer i sykehjemstjenesten 

med utgangspunkt i spørreundersøkelsen som presenteres i denne rapporten. 
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Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rapportens anbefalinger.» 
 
Vedtak, enstemmig: 
Kontrollutvalget har i møte 16. mars 2023 behandlet forvaltningsrevisjonsrapport 

«Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene», utarbeidet av KomRev NORD IKS.  

 

Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og sender rapporten til 

kommunestyret for behandling med følgende innstilling fra kontrollutvalget: 

 

«Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjon «Ressursbruk og kvalitet i pleie- og 

omsorgstjenestene» og ber kommunedirektøren følge opp rapportens anbefalinger: 

 

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune videreutvikler sitt styringssystem for pleie- og 

omsorgstjenestene, herunder:  

 

• vurdere hvor omfattende styringssystemet skal være og i hvilken grad det skal 
formaliseres (dokumenteres)  

• treffe tiltak for å klargjøre ansvars- og rollefordeling med hensyn til både 
tjenesteproduksjon og kvalitetsforbedringsarbeid  

• gjennomføre risikoanalyser av virksomheten  
• styrke innsatsen med hensyn til å innhente erfaringer fra tjenestemottakere og 

pårørende  
• sikre en fullstendig og utviklingsorientert håndtering av og tilnærming til 

innmeldte avvik  
• foreta regelmessige gjennomganger og evalueringer av styringssystemet med 

henblikk på å vurdere hvorvidt det er oppdatert og fungerer etter hensikten  
 

Det anbefales også at kommunen vurdere behovet for forbedringer i sykehjemstjenesten 

med utgangspunkt i spørreundersøkelsen som presenteres i denne rapporten. 

 
Kommunestyret ber kontrollutvalget følge opp rapportens anbefalinger.» 
 
 
SAK 5/23  KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING FOR 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 

kommunestyret med følgende innstilling:  

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.   
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Vedtak, enstemmig: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 

kommunestyret med følgende innstilling:  

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering.   

 
 
SAK 6/23 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2023 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Det fremlagte forslag til årsplan for 2023 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 

2023. 

 

Kontrollutvalget sender «Kontrollutvalgets årsplan 2023» til kommunestyret til 

orientering. 

 
Vedtak, enstemmig: 
Det fremlagte forslag til årsplan for 2023 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 

2023. 

 

Kontrollutvalget sender «Kontrollutvalgets årsplan 2023» til kommunestyret til 

orientering. 
 
 

SAK 7/23 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon fra KomRev NORD i henhold til «Plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023» på tema:  

 

Forebygging og oppfølging av sykefravær 

 

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide problemstillinger og prosjektplan og angi 

timeramme og tidsramme for forvaltningsrevisjonen.  

 
Vedtak, enstemmig: 
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon fra KomRev NORD i henhold til «Plan for 

forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2020 – 2023» på tema:  

 

Å undersøke hvordan kommunen ivaretar sitt ansvar for å tilby innbyggere med 

psykiske lidelser/rusavhengighet nødvendige helse- og omsorgstjenester.  

 

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide problemstillinger og prosjektplan og angi 

timeramme og tidsramme for forvaltningsrevisjonen.  
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SAK 8/23 EVENTUELT 
 
Det settes opp til virksomhetsbesøk på helsesenteret i Nyborg til neste møte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nesseby 16. mars 2023 
 

Tom Ellingsen 
Leder  

Kontrollutvalget 
Mette Rushfeldt 

Sekretær 
Kontrollutvalgan KO 

 


