ANDØY KOMMUNE

Tilleggsinnkalling
for
Kommunestyret
Møtedato:
Møtested:
Møtetid:

25.02.2019
Kommunestyresalen
Kl. 11.00 – 18.00

Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
mulig på tlf. 76 11 50 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Dokumenter som ikke er offentlige, vil bli utlevert i møtet. Dersom medlemmene på forhånd
ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er dokumentene tilgjengelig på
rådhuset.

Andøy kommune

Jonni H. Solsvik
Ordfører

Saksliste
Sak nr.

Sakstittel
Ekstra referatsak
Nr. 6 Møteprotokoll 24.01.2019 for kontrollutvalget

Møteprotokoll
Kontrollutvalget
Møtedag
Møtested:

Torsdag 24.01.2019
Formannskapssalen, Rådhuset

Møtetid:
Saksnr.:

Kl. 10.00 – 12.30
01/19

Forfall meldt fra følgende medl.

Parti

Følgende varamedlemmer møtte:

Parti

Terje Lundemo Endresen

V

Harald Pedersen

H

Møtende Medlemmer

Parti

Møtende Varamedlemmer

Parti

Guri Bendiksen

AP
UAH
SP

Harald Pedersen

H

Leif A. Iversen
Svein Haug
Bjørg Nordgård

FRP

I alt 5 stk. inkl. varamedl.
Inhabile
Ingen

Sak

Følgende varamedl. møtte

Møteleder

Guri Bendiksen

Fra adm. møtte:

Rådmann Kirsten. L. Pedersen, Aud Sellevold og Ann Christin
Hansen

Sekretær:

Arild Dahle

Pressen:

Ingen

Rett utskrift:
Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.
Guri Bendiksen
Leder
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Hovedutskriften sendes: Ordfører, rådmann, kommunerevisor, medlemmer og
varamedlemmer til kontrollutvalget, postmottak Andøy kommune og pressen
Lederen ønsket velkommen til møtet. 5 stk. hadde møtt og leder erklærte møtet for lovlig satt.
Leder viste til vedtak gjort i kontrollutvalgets sak 42/18 B-sak. på møte 30.11.2018. Saken
gjelder tilbud ved Kiljordheimen og som var unntatt offentlighet, jfr. offentlighetslovens § 13
1.ledd og forvaltningslovens § 13 1.
Kontrollutvalget hadde i nevnte sak mottatt et par mailer fra vergen for beboer som i første
omgang ønsket at kontrollutvalget konsentrerte seg om nødvendig hjelp/livskvalitet til denne.
Leder gjorde oppmerksom på at kontrollutvalget i nevnte sak ikke hadde gått noe nærmere inn
i saken da den var oppe til behandling i november, men ønsket å få bli nærmere orientert i
saken av rådmannen, slik at begge parters syn kom fram. Derfor er det satt av tid til dette
orienteringsmøtet i dag.
Saken tas opp i dette møtet og gis sak.nr. 01/19 Orienteringsmøte - Gjelder tilbud ved
Kiljordheimen.
Da det i denne saken i møtet ville framkomme opplysninger som tilsier at hensynet til
personvern krever at møtet lukkes, ba leder om at dette ble gjort. Dette var det enighet om.
V e d t a k:
1. Kontrollutvalget vedtar at møtet lukkes ved behandlingen av sak.nr 01/19
Orienteringsmøte – Gjelder tilbud ved Kiljordheimen.
2. Hjemmelen for lukking av møtet er kommunelovens § 11-5.
Enstemmig vedtatt.
I møte med kontrollutvalget ga rådmannen – supplert av enhetsleder pleie og omsorg samt
avdelingsleder ved Kiljordheimen – en fyldig og god orientering om det tjenestetilbud som gis
av Andøy kommune for beboere ved Kiljordheimen. Kommunen er som sagt ansvarlig for å
gi forsvarlige tjenester etter kommunehelsetjenesteloven.
I dialogen med rådmannen ble det fra kontrollutvalgets medlemmer stilt en rekke spørsmål
rundt forhold knyttet til tjenestetilbudet ved Kiljordheimen, og som det ble gitt fyldige svar
på. Svarene var avklarende for kontrollutvalget.
Leder takket til slutt rådmannen, enhetsleder pleie og omsorg samt avdelingsleder ved
Kiljordheimen for en god og konstruktiv dialog der kontrollutvalget hadde fått svar på de
spørsmål som ble stilt.
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Sak 01/19 ONTERINGSMØTE – GJELDER TILBUD VED KILJORSDHEIMEN.
Kontrollutvalget har i lukket møte i dag fått orientering fra rådmannen (administrasjonen) om
tjenestetilbudet Andøy kommune har gitt og gir til beboere ved Kiljordheimen.
Kontrollutvalget har også mottatt mail fra vergen om tilbudsforhold som er gjennomgått av
utvalget. Disse mailene har vært undratt offentlighet, jfr. offentlighetslovens § 13 1. ledd og
forvaltningslovens § 13. 1.ledd.
Etter nærmere drøfting i kontrollutvalget ble det gjort slikt
V e d t a k:
1. Andøy kommune er ansvarlig for å gi forsvarlig tjenester etter
kommunehelsetjenesteloven. Tjenestetilbudet som gis ved Kiljordheimen er i
tråd med kommunehelsetjenesteloven ifølge orienteringen fra rådmannen.
2. Kontrollutvalget vil imidlertid be vergen sende en formell skriftlig klage til
Fylkesmannen som er rette klageorgan hvis Andøy kommune ikke gir et
forsvarlig tjenestetilbud.
3. Adressat for en slik klage er Andøy kommune. Den vil bli først behandlet av
enhet pleie og omsorg, og deretter (dersom den ikke imøtekommes) bli oversendt
Fylkesmannen for endelig behandling.
Enstemmig vedtatt.
Andens, den 5. februar 2019
Arild Dahle
Sekretær

3

