
SEKOM-sekretariat 

Solund kontrollutval 

MØTEBOK 

Møtedato: 04.09.2014 Møtetid: Kl. 11:00 –  12:20  
Møtestad: Møterom i bankbygget   
 
 Faste medlemar  Møtte Forfall Merknader 

1 Rune Steinsund, leiar X   
2 Heidi Sanden, nestleiar X   
3 Steinar Krakhellen X   
 Varamedlemar  Møtte Forfall Merknader 

1 Silje Lending    
2 May-Britt Tangenes    
3 Hans I Steinsund    
     
 Andre som møtte 

 SEKOM-sekretariat ved Audhild Ragni Vie Alme. 
 Rådmannen v/Marit Utvær i sak 016/14 og 017/14. 
 KRYSS Revisjon v/Charles Litsheim og Stig Årdal. 
 

Sak nr. Saktittel 

014/14 Godkjenning av innkalling og sakliste 

015/14 Skriv og meldingar 

016/14 Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Sjukefråvær og system for oppfølging 

017/14 Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsrapport: Vurdere bemanninga og 
ressursbruken på ulike tenesteområde 

018/14 Oppfølgingsliste 3-2014 

019/14 Eventuelt 
                                                                                                                    

 
 

Underskrifter: 

 
 
     
Rune Steinsund, leiar  Heidi Sanden, nestleiar  Steinar Krakhellen 
 
 

    

     
SEKOM-sekretariat  
v/Audhild Ragni Vie Alme 

    

 
 
 

 



 

014/14: Godkjenning av innkalling og sakliste  
  
 
Tilråding: 
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). 

 
Innkalling og sakliste vert godkjent. 
 
 
 
 
 
Handsaming i Solund kontrollutval 04.09.2014: 

Samrøystes vedteke. 
 
SOL-014/14 Vedtak: 

Innkalling og sakliste vert godkjent. 
 
 

015/14: Skriv og meldingar  
  
 
Tilråding: 
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). 

 
Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering. 
 
 
 
Handsaming i Solund kontrollutval 04.09.2014: 

Samrøystes vedteke. 
 
SOL-015/14 Vedtak: 

Kontrollutvalet tek skriv og meldingar til orientering. 
 

016/14: Forvaltningsrevisjonsprosjekt: Sjukefråvær og system for oppfølging  
  
 
Tilråding: 
(Kontrollutvalet tilrår til kommunestyret). 

Kontrollutvalet viser til forvaltningsrevisjonsrapport – Sjukefråvær og system for oppfølging, 

datert 11.7.2014, og ber administrasjonen ta tilrådingane frå revisor med seg i det vidare 

arbeidet med å utvikle eit godt system for oppfølging av sjukefråværet i Solund kommune i 

tråd med arbeidsmiljølov, folketrygdelov og eigne rutinedokument.  
 
 
 
 



Handsaming i Solund kontrollutval 04.09.2014: 

Rådmannen v/Marit Utvær møtte.  
KRYSS Revisjon v/Stig Årdal møtte og gjekk gjennom forvaltningsrevisjonsrapporten. 
 
Samrøystes vedteke. 
 
SOL-016/14 Vedtak: 

Kontrollutvalet viser til forvaltningsrevisjonsrapport – Sjukefråvær og system for oppfølging, 

datert 11.7.2014, og ber administrasjonen ta tilrådingane frå revisor med seg i det vidare 

arbeidet med å utvikle eit godt system for oppfølging av sjukefråværet i Solund kommune i 

tråd med arbeidsmiljølov, folketrygdelov og eigne rutinedokument.  
 
 

017/14: Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsrapport: Vurdere bemanninga 

og ressursbruken på ulike tenesteområde  
  
 
Tilråding: 
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). 

 
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon – Vurdere bemanninga og ressursbruken på ulike 
tenesteområde, vert godkjent.  
 
 
 
Handsaming i Solund kontrollutval 04.09.2014: 

KRYSS Revisjon v/Charles Litsheim møtte og gjekk gjennom prosjektplanen. 
 
Nytt framlegg til vedtak: 
Prosjektplan for forvaltningsrapport – Vurdere bemanninga og ressursbruken på ulike 
tenesteområde, vert godkjent.  
 
Det nye framlegget vart samrøystes vedteke. 
 
SOL-017/14 Vedtak: 

Prosjektplan for forvaltningsrapport – Vurdere bemanninga og ressursbruken på ulike 
tenesteområde, vert godkjent.  
 
 

018/14: Oppfølgingsliste 3-2014  
  
 
Tilråding: 
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). 

 
Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. 
 
 
 



 
Handsaming i Solund kontrollutval 04.09.2014: 

Samrøystes vedteke. 
 
SOL-018/14 Vedtak: 

Kontrollutvalet tar gjennomgangen av oppfølgingslista til orientering. 
 
 

019/14: Eventuelt  
  
 
Tilråding: 
(Kontrollutvalet gjer endeleg vedtak). 

 
 
 
 
Handsaming i Solund kontrollutval 04.09.2014: 

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt. 
 
SOL-019/14 Vedtak: 

Det vart ikkje teke opp saker under eventuelt. 


