Saksprotokoll i kontrollutvalet - 06.05.2014
Handsaming i møte
RS 20/14 Fv 569 Dalseid – Eidslandet – vernestatus og verneverdi
Kontrollutvalet viser til vedtak i møte 24.3.14 om denne saka som vart send Eidsland grendalag 31.3.14.
På bakgrunn av det som kjem fram i fylkesordførar sitt brev, dagsett 21.3.14 – 2014/146-2 til Åshild Eikefet
Lien, seier kontrollutvalet seg ferdig med saka.
Etter dette vart slikt vedtak samrøystes vedteke.
Vedtak
På bakgrunn av det som kjem fram i fylkesordførar sitt brev, dagsett 21.3.14 – 2014/146-2 til Åshild Eikefet
Lien, seier kontrollutvalet seg ferdig med saka.

RS 22/14 Vedtaksoppfølging i Hordaland fylkeskommune
Frist for gjennomføring av alle tiltaka er sett til 1. kvartal 2014. Kontrollutvalet ønskjer difor å få ny
statusrapport innan utgangen av mai 2014.
Slikt vedtak vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Sidan tidsfrist for gjennomføring av alle tiltaka er sett til 1. kvartal 2014 ber kontrollutvalet om å få ny
statusrapport innan utgangen av mai 2014.

RS 29/14 Forvaltningsrevisjon innan fagopplæring i Hordaland fylkeskommune
Frist for gjennomføring av dei fleste tiltak er sett til 1. halvår 2014. Kontrollutvalet ønskjer difor å få ny
statusrapport innan utgangen av august 2014.
Slikt vedtak vart samrøystes vedteke.
Vedtak
Sidan tidsfrist for gjennomføring av dei fleste tiltaka er sett til 1. halvår 2014 ber kontrollutvalet om å få ny
statusrapport innan utgangen av august 2014.
RS 32/14 Oppfølging av vedtak gjeldande forvaltningsrevisjonar og selskapskontrollar 2013 tilbakemelding
Handsaming i møte
Kontrollutvalet har vurdert fylkesrådmannen si tilbakemelding på status om oppfølging av desse tidlegare
gjennomførte forvaltningsrevisjonane og selskapskontrollane og har gjort slike vedtak.
Vedtak
Kartlegging av skulehelsetenesta:

Side 2/2

Kontrollutvalet seier seg nøgd med det som kjem fram i tilbakemeldinga frå fylkesrådmannen på denne
forvaltningsrevisjonen og seier seg ferdig med saka.»

Samhandling på vegområdet:
Kontrollutvalet registrerer at det er gjort lite til no for å følgje opp fylkestinget sitt vedtak. På bakgrunn av
dette seier kontrollutvalet seg ikkje nøgd med oppfølginga og ber om ny status i form av skriftleg
tilbakemelding innan 17.11.2014.

Sjukefråvær:
Kontrollutvalet ser positivt på at mange av tiltaka i revisjonsrapporten er ferdig gjennomført. På bakgrunn av
at det framleis er nokre viktige punkt som ikkje er ferdig gjennomført seier kontrollutvalet seg ikkje heilt
nøgd og ber om ny status i form av skriftleg tilbakemelding innan 17.11.2014.
Eigarskapsforvaltning:
Kontrollutvalet seier seg nøgd med tilbakemeldinga/orienteringa, og seier seg ferdig med denne
selskapskontrollen.

Dei andre meldingane vart samrøystes vedteke.
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