
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune 
 
Arkivsak: 22/126 

Møtedato/tid: 15.06.2022 kl 09:00-13:00 

Møtested: Skaun, Børsa, rådhuset, møterom Sildværet, 3. etasje 

 
Møtende medlemmer: 

 

Anita Gilde  
Georg Heggelund  
Kristoffer Uppheim  
Per Aage Estenstad  
 
Forfall: 
Oddrun Husby 
 
Andre møtende: 
Petter Lindseth, kommunedirektør (sak 13 og 14) 
Hege Røttereng, kommunalsjef oppvekst (sak 14) 
Torbjørn Brandt, seniorrådgiver, Konsek Trøndelag IKS(konsek) 

 

 
 
Merknader: 
Kontrollutvalget godkjenner møteinnkallingen uten merknader – enstemmig. 
Kontrollutvalget behandler sak 14 før sak 13, øvrige saker i henhold med den rekkefølgen 
saklisten angir – enstemmig. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
13/22 Orientering fra kommunedirektøren om sykefraværet og nærværsarbeidet i 

kommunen. 
14/22 Orientering fra kommunedirektøren om kommunens arbeid for å motvirke 

skolevegring 
15/22 Forvaltningsrevisjon - Valg av nytt prosjekt 

16/22 Eierskapskontroll - valg av nytt prosjekt 

17/22 Aktuelt fra utvalgene 15.06.2022 

18/22 Referatsaker 

19/22 Eventuelt 

20/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 13/22 Orientering fra kommunedirektøren om sykefraværet og 
nærværsarbeidet i kommunen. 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 13/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om nærværsarbeidet i kommunen til 
orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren, Petter Lindseth orienterte utvalget om hvordan kommunen arbeider for å 
redusere sykefraværet. Kommunedirektøren redegjorde for: 

• Kommunens søkelys på oppfølging av sykmeldte. 

• IA-avtalen, som anbefaler kommunen å ha fokus på gjentakende, langvarige 
sykemeldinger. 

• kommunens sykefravær per i år, 12% sykefravær, noe som er et godt stykke unna 
målet på 7%.  Pilen peker nedover og det er et godt tegn. 

• Helse og mestring og Oppvekst har vært hardt rammet og kommunen så en topp i 
februar da kommunen hadde oppunder 20% sykefravær, noe som skyltes korona. 
Siden har det heldigvis gått jevnt nedover. Kommunen har henta inn tall på 
korttidsfravær for et par dager siden var det ingen kryss for koronarelatert fravær. 

Kommunendirektøren viser til følgende tiltak: 

• Kommunen trener sine ledere i hvor viktig det er å komme på banen tidlig ved 
sykefravær og å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø 

• Generelt i organisasjonen har kommunen et godt samarbeid med NAV gjennom:  
o Dialogmøter med den sykmeldte, lege og personal 
o Innsatsteam (NAV lokalt og NAV arbeidslivsenter, enhetsleder og 

personal) ved gjentakende, langvarige sykemeldinger 
o Samarbeid med NAV Arbeidslivssenter om ekspertbistand (den 

enkelte arbeidstaker får oppfølging av en ekspert f.eks en 
fysioterapeut). 

• Kommunen ser på muligheten for et tettere samarbeid med bedriftshelsetjenesten. 

• Arbeidsmiljøutvalget skal få rapport fra HMS-gruppene i organisasjonen på hvordan 
det jobbes med arbeidsmiljø, oppfølging av sykmeldte mm. 

 
Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om nærværsarbeidet i kommunen til 
orientering. 

 

 

Sak 14/22 Orientering fra kommunedirektøren om kommunens arbeid for 
å motvirke skolevegring 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 14/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunes innsats for å motvirke 
skolevegring til orientering. 

 
Behandling: 
Kommunedirektøren ved kommunalsjef Hege Røttereng orienterte utvalget om hvordan 
kommunen arbeider for å motvirke skolevegring spesielt og forbedring av skolemiljøet generelt. 
Kommunalsjefen redegjorde for risikofaktorer og hvordan kommunen organiserer arbeidet med å 



kartlegge, utvikle prosedyrer, sette inn tiltak mv. for å motvirke skolevegring. Foreldresamarbeid 
og elevmedvirkning trekkes frem som veldig avgjørende for at tiltakene skal få ønsket effekt. For 
flere opplysninger som ble gitt i saken, vises det til presentasjonen som er lagt ved protokollen. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om kommunes innsats for å motvirke 
skolevegring til orientering. 

 

 

Sak 15/22 Forvaltningsrevisjon - Valg av nytt prosjekt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 15/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget vurderte hvilke(t) prosjekt som det er størst behov for å gjennomføre 
forvaltningsrevisjon av. 
 
Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd 
med innspill gitt i møtet til kontrollutvalgets neste møte. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling av forvaltningsrevisjon i tråd 
med innspill gitt i møtet til kontrollutvalgets neste møte. 

 

 
 

Sak 16/22 Eierskapskontroll - valg av nytt prosjekt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 16/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget vurderte hvilke(t) prosjekt som det er størst behov for å gjennomføre 
eierskapskontroll av. 

Omforent forslag  
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling av eierskapskontroll i tråd med 
innspill gitt i møtet til kontrollutvalgets neste møte. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak om bestilling av eierskapskontroll i tråd med 
innspill gitt i møtet til kontrollutvalgets neste møte. 

 

 

Sak 17/22 Aktuelt fra utvalgene 15.06.2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 17/22 

 



Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet saker fra folkevalgte organer i Skaun kommune. 

Omforent tilleggsforslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om eventuelle konsekvenser av 
kommunestyret sitt vedtak 35/22 for kommunen som eier av det fisjonerte selskapet. 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget tar aktuelt fra utvalgene til orientering. 
2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren orientere utvalget om eventuelle konsekvenser 

av kommunestyrets vedtak 35/22 for kommunen som eier av det fisjonerte selskapet. 

 

 

Sak 18/22 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 18/22 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget drøftet vedlagte referatsaker. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 

 

 

Sak 19/22 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 19/22 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 
Behandling: 
Utvalget ønsker at sekretariatet legger frem en sak med forslag til studietur, herunder ulike 
forslag til faglig tilnærming og opplegg, tidspunkt og resursbehov. 

Flere av utvalgets medlemmer positiv til deltakelse på kontrollutvalgsdagen 29.9. Melding om 
deltakelse gjøres via epost til sekretariatet. 

Utvalgets medlemmer skal få utlevert kontrollutvalgshåndboka i neste møte. 

Kontrollutvalgets leder har svart ut en henvendelse som gjelder samarbeid med FKT og 
utarbeidelse av en veilelder for kontrollutvalgssekretariats arbeid - normer og god praksis for 
kontrollutvalgssekretariatet. 

Omforent forslag 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for selvkostområdet plan og 
byggesaksbehandling, herunder forhold som legges til grunn for gebyrberegning og 
saksbehandlingstid. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren redegjøre for selvkostområdet plan og 
byggesaksbehandling, herunder forhold som legges til grunn for gebyrberegning og 



saksbehandlingstid. 

 

 

Sak 20/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Skaun kommune 15.06.2022 20/22 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 15.06.2022. 

 
Behandling: 
Kontrollutvalget fikk opplest protokollen i møtet. 

Forslag til vedtak - enstemmig. 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra kontrollutvalgets møte, den 15.06.2022. 

 

 
 
 
 
 


	Sakliste:

