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KONTROLLUTVALET I 

SANDØY KOMMUNE 
 

 

 

 

 

MØTEBOK 
 

 

 

Møtedato: 26. november 2018, kl. 15.45 

Møtestad: Sandøytunet 

Møtet vart leia av Svein Ove Søholt 

Elles til stades: 

Nils Erling Finnøy, Anne Elin Harnes og Janne Falch (vara). 

Jan Kåre Brunvoll og Liss Anniken Hagen hadde meldt 

forfall. 

 

= 4 voterande 
 

 

Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Bjørn Tømmerdal. 

Frå kommunerevisjonen møtte Svein Ove Otterlei og Lillian Kristoffersen. 

Frå administrasjonen møtte rådmann Anny Sønderland. 

 

Innkallinga vart godkjend, og det var ingen merknader til saklista. 
 

 
 

Sak 19/18 - Godkjenning av møtebok frå møte 17.09.2018 
 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

 

Møtebok frå møte 17. september 2018 blir godkjend. 
 
 

Sak 20/18 - Revisjonsstrategi 2018 Sandøy kommune 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 19. november 2018 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

Kontrollutvalet framhevar det fokuset som er nemnd i overordna revisjonsstrategi 2018 for 

Sandøy kommune, og påpeiker at det er viktig at dette blir teke med vidare. 
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Sak 21/18 - Rutinar ved tilsetjingssaker i Sandøy kommune 

 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 19. november 2018 

Saka vart lagd fram utan tilråding til vedtak. 

Leiar Svein Ove Søholt fremma på vegne av kontrollutvalet følgjande forslag til vedtak: 

 

1. Sandøy kontrollutval tek orienteringa frå rådmann til vitande. 

2. Saka omhandlar viktige rutinar ved tilsetjingssaker i Sandøy kommune som må 

følgjast. 

3. Kontrollutvalet ønskjer at saka i sin heilskap vert sendt til kommunestyret som 

referatsak. 

 
 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

 

1. Sandøy kontrollutval tek orienteringa frå rådmann til vitande. 

2. Saka omhandlar viktige rutinar ved tilsetjingssaker i Sandøy kommune som må 

følgjast. 

3. Kontrollutvalet ønskjer at saka i sin heilskap vert sendt til kommunestyret som 

referatsak. 
 

 
 

Sak 22/18 – Status omkring forvaltningsrevisjon av arbeidsmiljø 
 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 19. november 2018 

 

Svein Ove Otterlei og Lillian Kristoffersen frå kommunerevisjonen ga ei orientering, og 

kontrollutvalet forventar at rapporten er klar til neste møte i Sandøy kontrollutval, som er 

11. februar 2019. 

 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

 

Kontrollutvalet tek orienteringa til vitande. 
 

 
 

Sak 23/18 - Oppdatert orientering frå Kommunerevisjon 3 om 

fusjonsplanar 

 

Sakspapir frå kontrollutvalsekretariatet datert 19. november 2018 

 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 

 

Sandøy kontrollutval tek orienteringa frå Kommunerevisjon 3 til vitande, og forventar å 

bli halde orientert om prosessen vidare. 
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Sak 24/18 - Møteplan Sandøy kontrollutval 2019 

 

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak: 
 

Kontrollutvalet i Sandøy kommune vedtek følgjande møte for kalenderåret 2019: 

 

11. februar, 1. april, 13. mai, 2. september, 25. november 

 

Alle møte startar kl. 15.45. 
 
 

Møtet var slutt kl. 17.20. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Svein Ove Søholt Nils Erling Finnøy Anne Elin Harnes Janne Falch 

leiar nestleiar medlem varamedlem 
(sign.) (sign.) (sign.) (sign 

 


