
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 30.11.2021 kl 10:00-13:00 

Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Trygve Rånes  
Åse H. Rødøy - Permisjon fra 12:30  
Morten A. Osen  
Oddbjørn Ovesen - Permisjon fra 12:00  
Rannveig Vingsand  

 
Forfall: 

 

Ingen  
  
Andre tilstede: 
Ordfører, rådmann, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, 
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og kontrollutvalgets 
sekretær. 

 

  
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
25/21 Referatsaker 

26/21 Orientering fra rådmannen vedrørende status for kommunens økonomi og 
budsjettarbeidet 

27/21 Orientering fra rådmannen om aktuelle saker 

28/21 Orientering fra regnskapsrevisor vedrørende revisjonsstrategien for 2021 

29/21 Revisors rapprt etter gjennomført forvaltningsrevisjon - Offentlig anskaffelser 

30/21 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022 

31/21 Eventuelt 

32/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 25/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 25/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 26/21 Orientering fra rådmannen vedrørende status for kommunens 
økonomi og budsjettarbeidet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 26/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 27/21 Orientering fra rådmannen om aktuelle saker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 27/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 



 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 28/21 Orientering fra regnskapsrevisor vedrørende 
revisjonsstrategien for 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 28/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 

 
 

Sak 29/21 Revisors rapprt etter gjennomført forvaltningsrevisjon - 
Offentlig anskaffelser 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 29/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret tar revisors rapport til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen å 

a. utarbeide forslag til anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner. Sak 
legges fram for kommunestyret i vårsesjonen. 

b. vurdere etablering av rammeavtaler på områder med regelmessige 
innkjøp. 

c. sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for 
kommunens anskaffelse. 

d. etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens 
enheter. 

3. Kommunestyret ber rådmannen holde kontrollutvalget orientert om oppfølgingen 
av saken. 

 
 
Behandling: 
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. 



 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget oversender revisors rapport til kommunestyret for videre behandling. 
 
Innstilling til kommunestyret 

1. Kommunestyret tar revisors rapport til etterretning. 
2. Kommunestyret ber rådmannen å 

a. utarbeide forslag til anskaffelsesstrategi med tilhørende rutiner. Sak legges 
fram for kommunestyret i vårsesjonen. 

b. vurdere etablering av rammeavtaler på områder med regelmessige innkjøp. 
c. sikre kompetanse og opplæring for de med roller og ansvar for kommunens 

anskaffelse. 
d. etablere kontrollfunksjon for etterlevelse av regelverket i kommunens 

enheter. 
3. Kommunestyret ber rådmannen holde kontrollutvalget orientert om oppfølgingen av 

saken. 

 

 
 

Sak 30/21 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 30/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin 
virksomhet i 2022. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 

 
 
Behandling: 
 
Forslag til vedtak i møtet 
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin 
virksomhet i 2022, med de justeringer som ble gjort i møtet. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 
 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets årsplan for 2022" for sin 

virksomhet i 2022. 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg kontrollutvalgets møtedatoer. 

Innstilling til kommunestyret 



Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsplan/møteplan til orientering. 

 

 
 

Sak 31/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 31/21 

 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe et vedtak knyttet til et 
tema tatt opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten. 

 
 
 
 

 

 
 

Sak 32/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 30.11.2021 32/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 


