
 
 

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Osen kommune 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 26.04.2022 kl. 10:00 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 11-5. 
 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/ Paul Ivar Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no   
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Trondheim/Steinkjer, 21.04.2022 
 
 
Trygve Rånes (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Paul Ivar Stenstuen 
seniorrådgiver  
Konsek Trøndelag 

 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann og Revisjon Midt-Norge SA 
  



Sakliste 
 
Saksnr. Sakstittel 
08/22 Referatsaker 
09/22 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og årsberetning 2021 
10/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
11/22 Reglement for kontrollutvalget 
12/22 Kontrollutvalgets budsjett 2022 - fordeling av tildelt ramme 
13/22 Eventuelt 
14/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 
 
 



  
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 08/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/93 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Revisjonsnotat 2021 Osen kommune 
 
 
 
 

1.  
 
 
 



 
 
 
 
 
Osen kommune 
v/ kommunedirektør Roar Leirset 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisjonsnotat til årsregnskapet for 2021, Osen kommune 

 

1. Innledning 

Vi viser til revisjonsberetningen for Osen kommunes årsregnskap for 2021, datert 19. april 2022. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det er revisjonsberetningen som skal følge regnskapet fram til behandling i 

kontrollutvalg, formannskap og kommunestyret. Dette revisjonsnotatet er ment som en orientering til, 

og som grunnlag for oppfølging for administrasjonen. Kopi av notatet vil bli oversendt kontrollutvalget 

til orientering.  

 

Revisjonsberetningen vil i samsvar med kommuneloven bli oversendt direkte fra revisjonen til ordfører, 

kommunedirektør og kontrollutvalg.  

2. Forhold tatt opp i nummerert brev til kontrollutvalg 

Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i nummerert brev 

til kontrollutvalget. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan medføre 

feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll. 

 

I Osen kommune er det ikke avdekket vesentlige forhold av slik karakter, og vi har derfor ikke 

utarbeidet nummerert brev til kontrollutvalget i forbindelse med revisjon av årsregnskapet for 2021. 

 

3. Diverse forhold 

I dette avsnittet tar revisjonen opp funn og synspunkter som ikke er så vesentlige at de er omtalt i 

revisjonsberetningen eller nummerert brev, men som vi mener ledelsen bør være orientert om og/eller 

følge opp.  

 

3.1 Årsregnskap 

Det er andre år med avleggelse av årsregnskap etter ny kommunelov med forskrift. Mye er på plass, 

men ser noen forbedringspunkt til neste avleggelse av årsregnskap: 

• I bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd skal investeringsutgiftene i linje 1-4 i 

oversikt etter første ledd spesifiseres. I årsregnskap for 2021 er det ikke splittet i investeringer 

i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, investeringer i aksjer og andeler og utlån 

av egne midler. Det er i tillegg tatt med salg. 

• I oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner drift er ikke 

strykningsbestemmelsene fulgt. Antar at det har med budsjettert avsetning og bruk av 

disposisjonsfond i bevilgningsoversikt andre ledd. Hvis man i bevilgningsoversikt drift etter 
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første ledd bevilger i linje 6 sum bevilgninger drift netto, og kun har avsetning og bruk av 

bundne fond på områdene vil ikke dette bli et problem. Det er mulig å budsjettere med 

avskrivninger på områdene, men man bør vurdere om det er hensiktsmessig å ta inn ikke 

betalbare størrelser i en bevilgningsoversikt på budsjettområder. Det stiller større krav til 

nøyaktighet i budsjettering av avskrivninger for at disse ikke skal gi et budsjettavvik.   

• Note 4 om garantier er ikke i tråd med krav i forskrift. Hvis man ikke er sikker på hva notene 

skal inneholde, er det ulike maler på noter som sikrer riktige opplysninger, blant annet i 

regnskapsmappa fra NKRF som dere mottar fra revisjon. 

 

3.2 Avvik på kapitalkonto.  

Avvik på kapitalkonto er også tatt opp i tidligere revisjonsnotat, og det er avklart hvordan dette skal 

korrigeres. Vi ser at dette ikke er gjort pr 31.12.21 og oppfordrer til at dette blir gjort i løpet av 2022.  

Det er i året en mindre feilføring i endring kapitalkonto, denne følges opp og korrigeres ut fra faktiske 

forhold. 

 

3.3 Planarbeid i investering 

Som for 2020 stiller vi spørsmål om riktig vurdering på skillet drift investering for planarbeid. Det er 

reguleringsplan Vingsand og hovedplan vann. Vi vet at det er sendt forespørsel til GKRS på saken og 

evt korrigeringer tas når dette er avklart.  

 

 

Hvis det er spørsmål til noen av punktene i dette revisjonsnotatet er det bare å ta kontakt.  

 

 

Steinkjer, 21. april 2022 
 

       
Knut Tanem       
statsautorisert revisor        
oppdragsansvarlig       

 
 
 



  
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap og 
årsberetning 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 09/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 216 
Arkivsaknr 21/262 - 5 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse om kommunekassens årsregnskap og 
kommunens årsberetning 2021.  

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
Uttalelsen skal følge kommunens behandling av årsregnskap og årsberetning. 

 
Vedlegg 
Tallanalyse - kontrollutvalgets uttalelse 
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 
Revisjonsberetning Osen kommune 
Regnskap og noter 2021 
Årsmelding 2021 
 
Saksopplysninger 
Kommunestyret er ansvarlig for å forvalte kommunens økonomi, herunder vedta årsregnskap 
og årsberetning, jf. kommuneloven § 14-2. Årsregnskapet skal vise kommunens inntekter og 
bruk av midlene den har til rådighet. Årsregnskapet må sees i sammenheng med 
kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse noen av de viktigste dokumentene 
kommunestyret behandler i løpet av året. 
 
Fristen for å levere årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 22.02. og 31.03, jf. 
kommuneloven §14-6 og 14-7. Revisjonsberetningen skal avlegges innen 15.04. 
Kommunestyret må behandle årsregnskap og årsberetning innen 30.06. 
 
Årsregnskapet skal bestå av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 
økonomisk oversikt og noteopplysninger. Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme 
detaljnivå som i årsbudsjettet.  
 
Kommunekassens årsregnskap  
Kommunekassens årsregnskap er utformet i samsvar med gjeldende lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk, men det er ikke avlagt innen fristen.  
 
Noen kommentarer til årsregnskapet: 
 
Driftsregnskapet 
Driftsregnskapet viser sum netto bevilget til drift kr. 90.291.000 i 2022. Brutto driftsresultat 
viser driftsinntekter fratrukket driftsutgifter kr. 3.399.000. Netto driftsresultat viser 
driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag og er på kr. 3.536.000. 
 
Netto driftsresultat i % av driftsinntektene er på 5,1 %. Kommunens eget måltall er minimum 
3 % . 
Teknisk beregningsutvalg (TBU) sier at netto driftsresultat bør være minimum 1,75%, men 
bør helst være over 4%  
 
Det vises forøvrig til vedlegget som viser en del sentrale nøkkeltall (Tallanalyse). 
 



Kommunens egne måltall er fastsatt i økonomireglementet, sak 81/20. 
 

1. «Kommunens driftsresultat på minimum 3% 
2. Brutto lånegjeld inntil 80% av bruttodriftsinntekt. 
3. Egenfinansiering av investeringer på 25%. 
4. Disposisjonsfond for uforutsette utgifter på 5% av brutto driftsinntekt.» 

 
Investeringsregnskapet 
Det er fremført et udekket beløp på kr. 1.113.000 som må dekkes inn. 
 
Balanseregnskapet 
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital. 
 
Disposisjonsfond er blitt redusert til kr. 25,4 mill fra kr. 35,1 mill og utgjør nå 19,3% av 
driftsinntektene. Dette er fortsatt betydelig over kommunens eget måltall er 5%. 
 
 
Noter til regnskapet 
Noter er opplysninger som gis som en del av årsregnskapet. Notene skal bidra til å øke 
forståelsen av regnskapet, og skal ha en klar henvisning til postene i regnskapet som 
kommenteres. 
 
Konsolidert årsregnskap   
Kommunen skal også levere et konsolidert regnskap ifølge kommuneloven. Kommunen har 
ingen særregnskap som skal konsolideres, slik at kommunekassens årsregnskap oppfyller 
lovkravene . 
 
Kommunens årsberetning  
Kommuner skal utarbeide en årsberetning for kommunens samlede virksomhet. 
Årsberetningen er avlagt innen fristen og inneholder opplysninger om regnskapet og 
redegjørelser som loven krever. 
 
Rådmannen skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om forvaltningen av 
finansielle midler og gjeld. I tillegg skal rådmannen etter årets utgang legge fram en rapport 
som viser utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året. Dette gjøres ofte 
sammen med eller i årsberetningen. 
 
Kommunens årsmelding  
Kontrollutvalget har ikke plikt til å uttale seg om kommunens årsmelding. Årsmeldingen gir 
utfyllende opplysninger om de enkelte områdene i kommunen. Den lovpålagte 
årsberetningen inngår som en del av denne.  
 
Andre kommentarer  
De grunnleggende kravene til økonomiforvaltningen skal bidra til at den økonomiske 
handleevnen blir ivaretatt over tid, at planene er realistiske, at finans- og gjeldsforvaltningen 
ikke innebærer vesentlig risiko og at betalingsforpliktelsene kan innfris ved forfall.  
 
Revisjonsberetning  
Kommunekassens årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA.  
 
Revisjonsberetningen er datert den 19.04.2022, og er avgitt som ren beretning. 
 
 
Nummererte brev 
Ifølge kommuneloven § 24-7 plikter revisor å påpeke en del nærmere angitte forhold i 
nummerert brev. Dette gjelder vesentlige forhold, som for eksempel forhold som kan 



medføre feilinformasjon i årsregnskapet eller mangler i rutiner for økonomisk intern kontroll. 
 
Kontrollutvalget har ikke mottatt nummererte brev. 
 
Kontrollutvalgets uttalelse  
Kommuneloven og kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften sier at kontrollutvalget skal avgi 
uttalelse til kommunestyret, med kopi til formannskapet før de avgir innstilling om 
årsregnskap og årsberetning.  
 
Utkast til kontrollutvalgets uttalelse er vedlagt. 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget skal uttale seg om årsregnskapet er revidert på betryggende måte, utført i 
samsvar med lov, forskrift og god (kommunal) revisjonsskikk samt kontrollutvalgets 
eventuelle instrukser og avtaler med revisor. Uttalelsen skal også omfatte årsberetningen, 
om den omtaler forhold loven krever. 
 
Kommunes årsregnskap og årsberetning er revidert av Revisjon Midt-Norge SA, og avgitt 
ikke innen fristen. Oppdragsansvarlig revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og 
forskrift. 
 
Det ville vært naturlig om sentrale nøkkeltall samt kommunens egne måltall var blitt utdypet 
noe mer i årsberetningen. 
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å gi en uttalelse i samsvar med vedlagt forslag. 
Kontrollutvalget har likevel anledning til å gi kommentarer til årsregnskap og årsberetning. 
 
 



Sunnhetsindikatoren - Utvikling i netto driftsresultat (NDR) Gj.snitt 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 128 555 131 980 131 944 121 905 128 389
NDR - i kr 6 701 3 536 5 924 4 340 13 003
NDR - i % av driftsinntekter 5,21 2,68 4,49 3,56 10,13

Egne måltall - NDR i % av driftsinntekter

Nasjonale måltall (TBU) -NDR i % av driftsinntekter <2% 2,0 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %
Nasjonale måltall (TBU) -NDR i % av driftsinntekter 2-4% 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 %
Nasjonale måltall (TBU) -NDR i % av driftsinntekter > 4% 4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 %

Renteeksponeringsindikatoren - Utvikling i gjeldsgrad 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 131 980 131 944 121 905 128 389
Rentebærende gjeld (RBG) 101 567 105 396 105 396 93 776
RBG  - i % av driftsinntekter 77,0 79,9 86,5 73,0

Egne måltall - RBG i % av driftsinntekter

Nasjonale måltall (TBU) -RBG i % av driftsinntekter <60% 60,0 % 60,0 % 60,0 % 60,0 %
Nasjonale måltall (TBU) -RBG i % av driftsinntekter 60-90% 75,0 % 75,0 % 75,0 % 75,0 %
Nasjonale måltall (TBU) -RBG i % av driftsinntekter > 90% 90,5 % 90,0 % 90,0 % 90,0 %

Gjeldsbelastningsindikatoren  - Utvikling i belastningen av kapitalutgifter 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 131 980 131 944 121 905 128 389
Netto rente- og avdragsutgifter 7 593 6 561 6 038 5 485
Netto rente og avdragsutgifter  - i % av driftsinntekter 6 5 5 4

Egne måltall - NDR i % av driftsinntekter

Veileder -  nto kap.utgifter % av driftsinntekter > 5% 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %



ROBEK - indikatoren - Utvikling i disposisjonsfond 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 131 980 131 944 121 905 128 389
Disp.fond 25 415 31 457 26 419 22 552
Disp.fond - i % av driftsinntekter 19,3 23,8 21,7 17,6

Egne måltall - Disp.fond i % av driftsinntekter

Nasjonale måltall (TBU) -Disp.fond i % av driftsinntekter <5% 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
Nasjonale måltall (TBU) -Disp.fond i % av driftsinntekter 5-10% 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %
Nasjonale måltall (TBU) -Disp.fond i % av driftsinntekter > 10% 10,0 % 10,0 % 10,0 % 10,0 %



Til 
Kommunestyret 
 
 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om kommunekassens årsregnskap og årsberetning for 2021 
 
Kontrollutvalget har i møte 26.04.22, under sak 9/22, behandlet kommunekassens 
årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært avlagt årsregnskap, datert 17.03.22, rådmannens 
årsberetning og revisors revisjonsberetning datert 19.04.22.  
 
Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 3 536 730. 
 
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra 
kommunedirektøren. Kontrollutvalget har også fått orientering fra oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor. Kontrollutvalget har fått alle opplysninger og dokumenter som de har bedt 
om. 
 
Kontrollutvalget mener at årsregnskap med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller 
brukernes informasjonsbehov. Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar 
med gjeldende lover og regler. 
 
Kontrollutvalget mener at årsberetningen tilfredsstiller lovens krav. 
 
Kontrollutvalget har ingen merknader til årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
 
Kontrollutvalget 26.04.22 
 
 
 
Kopi: Formannskapet  



 
 
 
 
 
Til kommunestyret i  
Osen kommune 
 
 
 
 
 
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 
 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert Osen kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr. 3 536 730. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, bevilgningsoversikter drift og investering, 
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner, for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 
 
Etter vår mening  

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og  

• gir årsregnskapet en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 
31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
kommunelovens regler og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre 
oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved 
revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 
Årsberetningen og annen øvrig informasjon  
Kommunedirektøren er ansvarlig for informasjonen i årsberetningen og den øvrige informasjonen som 
er publisert sammen med årsregnskapet. Årsberetning er pliktige opplysninger i årsberetning etter 
kommuneloven § 14-7, og øvrig informasjon er all annen informasjon i samme dokument eller annen 
årsrapport som følger årsberetning og årsregnskap. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker 
verken informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon. 
 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen 
øvrig informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom 
årsberetningen, annen øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss 
under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig 
informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller 
annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi uttaler oss om årsmelding mottatt 24.03.2022 
og har ingenting å rapportere i så henseende.  
 
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen 

• inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og 

• at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 
 
Vi henviser for øvrig til avsnittet «Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under 
uttalelse om øvrige lovmessige krav. 
 

Bidrar til forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer  

 
Org nr:  919 902 310 mva 
Bank:   4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no  

T   +47 907 30 300 



Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende 
fremstilling i samsvar med kommunelovens bestemmelser og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 
Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll som vedkommende finner nødvendig for 
å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
 
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 
 
Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Osen kommunes 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 
 
Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å 
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik 
 
Se www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 
 
 
 
 
Steinkjer, 19. april 2022 
 
 

 
Knut Tanem 
statsautorisert revisor 
oppdragsansvarlig  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger
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Kontrollutvalgets årsmelding for 2021  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 10/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/38 - 15 
 
Forslag til vedtak 

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsmelding for 2021” vedtas som 
kontrollutvalgets årsmelding for 2021.  

2. Årsmeldingen oversendes kommunestyret.  

 
Forslag til innstilling til kommunestyret  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2021 til orientering 

 
Vedlegg 
Kontrollutvalget årsmelding for 2021 
 
Ikke trykte vedlegg  
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m/forskrifter  
 
Saksopplysninger  
Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste ansvar for å kontrollere 
kommunens virksomhet. Til å forestå den løpende kontroll på sine vegne, velger 
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1. Kontrollutvalget har hatt den 
praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare 
unntaksvis resulterer i rapporter til kommunestyret. Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor 
være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet av året og er således viktig informasjon til 
kommunestyret om den kontroll utvalget utøver på kommunestyrets vegne.  
 
Møteinnkallinger og møteprotokoller sendes ordfører og rådmannen. Dette fungerer som en 
fortløpende informasjon til kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i 
kontrollutvalgets møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2021 utarbeidet en årsmelding 
til kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og 
aktivitet i 2021.  
 
 
Vurdering 
Årsmeldingen anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret tar 
kontrollutvalgets årsmelding 2021 til orientering. 
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1. Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning 
Alle kommuner skal ha et kontrollutvalg valgt av kommunestyret 1.Kontrollutvalget er 
kommunestyrets kontrollorgan, og skal føre løpende kontroll med den kommunale 
forvaltning.  
 
1.1 Kontrollutvalgets sammensetning i 2021 
 

NAVN FUNKSJON  VARAMEDLEMMER 
Trygve Rånes Leder  1. Magnar Sæther 
Åse H. Rødøy Nestleder  2. Rannveig Vingsand 
Morten A. Osen Medlem  3. Tone Engan 
Oddbjørn Ovesen Medlem  4. Brynhild Gjetvik 
Anita Nøstvold Medlem  5. Marit Aune Næss 

 
Kommunestyrets representant(er) i kontrollutvalget er…. 
 
Kontrollutvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i 
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt. 

1.2 Reglement for kontrollutvalget 
Reglement for kontrollutvalget er ikke vedtatt av kommunestyret2.  
 

1.3 Rammer for utvalgets arbeid 
Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre kontroll med den kommunale forvaltningen på 
vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  
 
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført: 
• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende 

måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet 
blir fulgt opp.  

• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på risiko og 
vesentlighetsvurdering, følge og rapportere resultatet til kommunestyret. 

• Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen 
av kommunens interesser i selskaper, og rapportere resultatet til kommunestyret.  

• Vedtak – Påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter blir fulgt opp 

• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til 
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.  

• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. 
 
Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utføre kontrollarbeidet på vegne av 
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at 
politiske vedtak blir fulgt opp. 
 
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, ta opp forhold som kan oppfattes som uønskede 
eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.  
 

 
1 Jf. kommuneloven § 23.1 
2 Sak vil bli fremmet 



Kommunestyret kan be kontrollutvalget utføre konkrete kontrolloppgaver på sine vegne. 
Dette har kommunestyret ikke gjort i 2021. 
 
1.4 Kontrollutvalgets ressurser 
 
1.4.1 Sekretariat  
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, der kommunene er en av 
deltagerne/eierne sammen med 31 andre kommuner og fylkeskommunen. 
 
Sekretariatet utreder saker, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av 
møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, samt følger opp 
vedtak.  
 
I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom kontrollutvalget og revisjonsselskap, 
og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget. 
 
1.4.2 Revisjon  
Kommunen er medeier i Revisjon Midt-Norge SA. Kommunen har avtale om levering av 
samtlige revisjonstjenester der. 
 
1.4.3 Økonomi  
For å kunne utføre sin lovpålagte kontrollfunksjon på en god måte er det viktig at 
kontrollutvalget er gitt tilstrekkelig med ressurser.  
 
Kontrollutvalget utarbeider årlig forslag til budsjett for kontroll og revisjon. Dette skal følge 
innstillingen til årsbudsjett til kommunestyret.3 

Kontrollutvalgets regnskap* 
020 Kontroll og revisjon Budsjett 2021 Regnskap 2021 

1100 Kontroll og revisjon     
10801 Fast godtgjørelse 30 253,00 20 994,96 
10803 Tapt arb.fortjeneste 0,00 2 034,00 
10900 Pensjonsinnskudd KLP 4 317,00 2 537,44 
10906 Kollektiv ulykkes/gr.livsforsikr. 167,00 151,60 
10990 Arbeidsgiveravgift 1 763,00 1 343,21 
11500 Opplæring/kurs ikke oppg.pl. 20 000,00 0,00 
11600 Diettgodtgjørelse 1 000,00 0,00 
11705 Reiseutg. ref. fakt. 2 000,00 0,00 
11850 Yrkesskade-/reiseforsikring 291,00 629,66 
13700 Til andre driftsavtaler private (Revisjon) 409 000,00 404 001,60 
13800 Til andre/tj. fra særbedrifter (Sekretariat) 184 000,00 179 500,00 
14290 Moms 25 % 102 750,00 101 000,40 
17290 Kompensasjon 25 % moms driftsregnskap -102 750,00 -101 000,40 

 Netto 652 791,00 611 192,47 
 
* Oversendt fra rådmannen 

 
3 Sak 21/21, dato 28.09.21 



2. Lovpålagte oppgaver 
2.1 Regnskapsrevisjon 
Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er 
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i forbindelse med 
avleggelse av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell 
revisjon og eventuelle områder det arbeides spesielt med.  

Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Kontrollutvalgets uttalelse er 
lagt fram for formannskapet og inngikk som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets 
behandling av regnskapet for 2020.  

2.2 Forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i 
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.  
 
Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg 
Revisors rapport etter gjennomført forvaltningsrevisjon - Offentlig anskaffelser 
 
2.3 Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med 
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet 
blir ivaretatt og at eierstyringen er god. 
 
Kontrollutvalget ble bl.a. invitert til å bli med på eierskapskontroll mht. Brannvesenet Midt 
IKS. Men på grunn av ressurssituasjonen fant utvalget ikke å kunne gjennomføre denne 
kontrollen. 

2.4 Påse-ansvar overfor revisor 
Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav 
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på 
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.  
 
For å følge opp ansvaret slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt 
på en god dialog med revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For 
regnskapsrevisjon orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter.  
 
Når det gjelder forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse. 
 

3. Annet arbeid i utvalget 
3.1 Møter 
Kontrollutvalget har i 2021 avholdt 5 møter og behandlet 32 saker, hvorav 3 av sakene ble 
oversendt til kommunestyret. En fullstendig oversikt over sakene som er behandlet i 
kontrollutvalget er vist i vedlegg.  

3.2 Saker 
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med, 
gjennom kravene i kommunelovens del 7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Hvilket 
fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere 
selv.  
 



3.3 Opplæring og faglig samarbeid 
Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid 
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og 
tilsyn.  
 
Utvalget har ikke vært representert på kurs og samlinger i 2021. 
 
 

4. Avslutning 
Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker 
ligger på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/osen/ 

Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget mener å ha 
bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for samarbeidet. 
 
 
26.04.2021 
 
Kontrollutvalget 
 
  

http://www.konsek.no/osen/


 

5. Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2021 
 
 



  
Reglement for kontrollutvalget  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 11/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/38 - 20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til utkast til reglement og oversender dette til kommunestyret for 
videre behandling. 
 
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret vedtar reglement for kontrollutvalget 2019-2023. 
 
Vedlegg 
Reglement for kontrollutvalget  - utkast (L)(58477) 
Kommuneloven Syvende del (L)(58478) 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets virksomhet er godt regulert gjennom kommunelovens bestemmelser bl.a. i 
7. del om egenkontroll og nærmere bestemt i kapitel 23. Det foreligger også egen forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon. Et reglement vil være et supplement til dette.  
 
Kommuneloven § 5-13 sier at folkevalgte organer skal ha et reglement som fastsetter: 
a)          organets virkeområde og eventuelle vedtaksmyndighet 
b)          tidsperioden som organet er opprettet for 
c)          eventuelle andre sentrale bestemmelser om organets virksomhet 
 
Kommuneloven § 5-1 har bestemmelser om folkevalgte organer. Kontrollutvalget er et 
folkevalgt organ og skal ha navn som innehar ordet kontrollutvalg i seg. 
 
Et reglement kan også regulere forhold som ikke er bestemt i lov eller forskrift. Eksempel på 
dette kan være: 

· antall medlemmer i utvalget ut over minimumskravet på 5 
· hvordan medlemmene skal rekrutteres (loven sier at minimum en skal velges fra 

kommunestyret, men et reglement kan si at flere skal velges blant de som sitter som 
fast medlem i kommunestyret) 

· Et reglement kan si noe om hvor leder skal velges fra (Loven siker at leder ikke kan 
tilhøre samme parti som ordfører, men sier ikke noe om at leder skal velges blant 
kommunestyrets faste medlemmer, selv om det ofte vil være hensiktsmessig)  

· Reglement kan si noe om at flertallet av medlemmene skal velges fra «opposisjonen» 
eller «posisjonen» i kommunen 

· Gjennomføring og avvikling av møtene 

I reglementet er det hele og fulle navnet oppgitt som kontrollutvalget Osen kommune, vanlig 
benevnt som kontrollutvalget. 
 
 
 
 
Vurdering 
Kontrollutvalget utøver kontroll med forvaltningen på vegne av kommunestyret, og skal ikke 
utøve politikk. Det er derfor hensiktsmessig at kontrollutvalget har sitt eget reglement. 
 



Det er nå laget et utkast til reglement for kontrollutvalget. Reglementet tar opp i seg navn, 
kontrollutvalgets ansvar og myndighet med utgangspunkt i kommunelovens sine 
bestemmelser, og forskrift om kontrollutvalg og revisjon.  
 
Ettersom det er utvalgets leder som har ansvaret for møtenes avvikling og gjennomføring bør 
det være utvalgets leder som har myndighet til å avgjøre hvordan det enkelte møte skal 
gjennomføres. Det forutsettes at møtene gjennomføres innenfor lovens rammer og i samsvar 
med eventuelle restriksjoner som måtte være vedtatt. 
 
Det er kommunestyret som skal vedta reglementer. Saken legges derfor frem for 
kontrollutvalget med innstilling til kommunestyret. 
 
 
 
 
 



REGLEMENT FOR 
              KONTROLLUTVALGET 

OSEN KOMMUNE 2019-2023 
 
Kontrollutvalget er nærmere regulert i kommunelovens (koml.) kapittel 23, og forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon av 17.06.2019.  
 
1. Valg og sammensetning. 
Kontrollutvalget velges av kommunestyret i det konstituerende møtet, etter at valg av formannskap, 
ordfører og varaordfører er gjennomført, jf. koml. §7-1. 
 
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Minst ett av medlemmene skal være 
fast representert i kommunestyret. 
 
Kommunestyret selv velger leder og nestleder. Leder kan ikke tilhøre samme parti som ordfører 
 
Valget gjelder for den kommunale valgperiode. Kontrollutvalget trer i funksjon fra det konstituerende 
møtet.  
 
Kommunestyret kan når som helst velge medlemmer til kontrollutvalget på nytt. Hvis ett eller flere 
medlemmer av kontrollutvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt, jf. koml. § 23-1.  
Dersom et medlem får fritak eller trer endelig ut (mister sin valgbarhet) kan suppleringsvalg benyttes 
iht koml. § 7-10. 
 
Har medlemmer forfall innkalles valgt varamedlem.  
 
2. Oppgaver og myndighet. 
Iht. koml. § 23-2 skal kontrollutvalget påse at: 
a) kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i 
d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll) 
e) vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
 
Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen. Forslaget skal 
følge innstillingen til årsbudsjettet etter koml. § 14-3 tredje ledd til kommunestyret. 
 
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret når kontrollutvalgets saker skal 
behandles. Kontrollutvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i kontrollutvalget utøve denne 
retten på sine vegne. 
 
Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument 
som kontrollutvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta de 
undersøkelser det mener er nødvendig.  
 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak. 
 
Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen. 
Kommunestyret kan selv bestemme at denne retten ikke gjelder lukkede møter i kommunestyret. 



 
3. Forberedelse av saker for kontrollutvalget. 
Kontrollutvalgets sekretariat (Konsek Trøndelag IKS) har ansvar for at de saker som legges fram for 
kontrollutvalget, er forberedt på forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov og andre 
bindende bestemmelser gir. 
 
4. Innkalling til møte. Dokumentutlegging. 
Kontrollutvalget gjør sine vedtak i møter som holdes etter vedtatt møteplan.  
 
Utvalgsleder innkaller kontrollutvalget til sine møter. Utvalgsleder fastsetter hvorvidt møte skal 
gjennomføres som et fysisk møte eller som et fjernmøte, og avgjør innenfor lovens rammer hvordan 
møte skal gjennomføres. 
 
Innkallingen skal inneholde opplysning om tid og sted for møte, oversikt over de saker som skal 
behandles. 
 
Innkallingen med saksdokumenter sendes elektronisk til utvalgenes medlemmer og varamedlemmer, 
ordfører, kommunedirektør og revisor. 
 
Utvalgenes medlemmer innkalles elektronisk som regel med en frist på 5 dager – innkallingsdagen 
medregnet, men ikke møtedagen. 
 
Samtidig som kontrollutvalget innkalles legges alle sakers dokumenter ut til ettersyn på sekretariatets 
hjemmeside (konsek.no). Det skal være linket til denne siden på kommunens egen hjemmeside. Dette 
gjelder dog ikke dokumenter som etter lov er unntatt fra offentlighet. 
 
5. Forfall. Innkalling av varamedlemmer. 
Kan et medlem ikke møte på grunn av lovlig forfall, skal han/hun melde fra om dette snarest mulig til 
kontrollutvalgets sekretær, eventuelt kontrollutvalgets leder. Forfallsgrunn skal oppgis. Valgt 
varamedlem (etter rekkefølge) straks kalles inn. 
 
6. Møterett for andre enn kontrollutvalgets medlemmer. 
Ordfører har møte og talerett, jfr. koml. § 6-1, 3. ledd, 2.setning. 
 
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter, jf. koml. § 24-3. 
 
Kommunedirektøren (eller den som han bemyndiger) møter etter innkalling for å gi orienteringer eller  
redegjørelser i bestemte saker. Kommunedirektøren har ikke forslags- eller stemmerett. 
 
Kontrollutvalgets sekretær tar del i møtet og fører møtebok. 
 
7. Møteleder. Åpne eller stengte dører. Taushetsplikt. 
Møte i utvalgene ledes av utvalgenes leder eller nestleder. Har begge forfall, velges en særskilt 
møteleder ved flertallsvalg. Jfr. koml. § 11-2. 
 
Møtet holdes for åpne dører hvis ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter koml. 
§ 11-5. Personalsaker skal som hovedregel behandles for lukkede dører. 
 
Blir det vedtatt å behandle en sak for lukkede dører, plikter utvalgenes medlemmer og de kommunale 
tjenestemenn som måtte være til stede å overholde lovbestemt taushetsplikt. 
 
 
 
 



9. Møtets åpning. 
Til det tidspunkt møtet er berammet foretas navneopprop. Er det lovmessige minste antall medlemmer 
til stede, jfr. koml. § 11-9, erklærer møteleder møte for satt. 
 
Fra dette tidspunkt og til møtets slutt kan ikke noen av forsamlingens medlemmer forlate møtet uten 
på forhånd å melde fra til møtelederen. 
 
Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg til møtelederen før de tar del i 
møtet. 
 
10. Rekkefølgen for behandlingen av sakene. Sak som er tatt opp til behandling. 
Sakene behandles i den rekkefølge som nevnt i innkallingen. Kontrollutvalget kan vedta en annen 
rekkefølge. 
 
Kontrollutvalget kan med alminnelig flertall vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak på den 
utsendte innkallingen.  
 
Kontrollutvalget kan også treffe vedtak i sak som ikke er oppført på saklisten, eller der 
saksdokumentene er ettersendt/utdelt hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmer 
motsetter seg dette, jfr. koml. § 11-3. 
 
11. Inhabilitet. 
Den som etter koml. § 11-10 med henvisning til Forvaltningslovens kap. II er inhabil i en sak tar ikke 
del i behandlingen av vedkommende sak.  
 
Habilitetsspørsmålet må voteres over av kontrollutvalgets medlemmer. 
 
12. Møtelederens redegjørelse for saken. Talernes rekkefølge. 
Møtelederen leser opp den betegnelse saken har på innkallingen og refererer den foreliggende 
innstilling.  
 
Møtelederen sier fra om eventuelle dokumenter som er kommet inn etter at innstillingen var lagt fram. 
 
Møtelederen spør om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. Ber 
flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom disse. 
 
13. Når medlemmene tar del i ordskiftet. 
Medlemmene skal rette sine ord til møtelederen ikke til forsamlingen. 
Medlemmene skal holde seg nøye til den sak eller til den del av saken som ordskiftet gjelder. 
Møtelederen skal se til at dette blir gjort. 
 
Det må ikke sies noe som krenker forsamlingen, noen av medlemmene eller andre. Overtrer noen 
reglementets ordensbestemmelser, skal møtelederen advare han/henne, om nødvendig to ganger. 
Retter vedkommende seg enda ikke etter reglementet, kan møtelederen ta fra han/henne ordet eller ved 
avstemming la forsamlingen avgjøre om vedkommende skal stenges ute fra resten av møtet. 
 
14. Møtelederens stilling under ordskiftet. 
Møtelederen må følge kontrollutvalgets forhandlinger med oppmerksomhet. Møtelederen bør ha sin 
oppmerksomhet i hovedsak rettet mot den representant som har ordet. 
 
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 
bestemmelser som er gitt i reglementet, eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
 
 
 



15. Avgrensning og avslutning av ordskiftet. 
Før ordskiftet i en sak er begynt og under ordskiftet, kan kontrollutvalget med alminnelig flertall vedta 
at taletiden skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg. 
 
Finner kontrollutvalget at en sak er drøftet ferdig, kan det med 2/3 flertall vedta å slutte ordskiftet om 
saken. 
 
Ved behandlingen av forslag om å korte ned taletiden eller om å slutte ordskiftet, må en taler få høve 
til å ta ordet imot forslaget, hver bare en gang med høyst to minutters taletid. 
 
16. Forslag 
Forslag kan ikke settes fram av andre enn kontrollutvalgets medlemmer. Forslag skal fremmes av 
vedkommende representant og helst leveres skriftlig til møtelederen. Møtelederen skal referere 
forslaget. 
 
Forslag om utsettelse kan framsettes når som helst mens en sak behandles i kontrollutvalget. Når 
utsettelsesforslaget er fremmet, tas det straks opp til behandling. Kontrollutvalgets medlemmer har 
adgang til å forlange ordet til utsettelsesforslaget. 
 
Når debatten om utsettelsesforslaget er avsluttet, blir forslaget tatt opp til avstemning. Blir det vedtatt, 
er sakens behandling avsluttet i vedkommende møte. Blir utsettelsesforslaget ikke vedtatt, fortsetter 
debatten etter møtelederens oppsatte talerliste. 
 
17. Avstemninger 
Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen at saken tas opp til avstemning. Møtelederen fremmer forslag 
om hvordan avstemningen skal gjennomføres.  
 
Kontrollutvalget kan godkjenne evt. forkaste møtelederens forslag. Bare de medlemmer som er til 
stede i salen i det øyeblikk saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate salen 
før avstemningen er ferdig. Medlemmene har plikt til å stemme.  
 
Møtelederens stemme er avgjørende hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt. 
 
18. Prøveavstemning 
Før endelig avstemning i en sak, kan kontrollutvalget vedta prøveavstemning som ikke er bindende. 
 
19. Stemmemåten 
Avstemning kan skje på en av disse måter: 
 
a. Ved stilltiende godkjenning, når ikke noen uttaler seg mot innstillingen eller mot et forslag 
som møtelederen har satt fram. 
 
b. Ved at møtelederen oppfordrer de medlemmer som er imot et forslag, til å rekke opp hånden 
eller reise seg. Når møtelederen krever det, eller et medlem forlanger det, holdes kontraavstemning 
ved at de som stemmer for forslaget rekker opp hånden eller reiser seg. 
 
20. Forespørsler. 
Etter koml. 11-2, 4. ledd kan ethvert medlem rette forespørsler til møtelederen i møtet, også om saker 
som ikke står på sakslisten. 
 
Forespørsler om saker som ikke står på saklisten meddeles til møtelederen ved møtets åpning.  
 
21. Bokføring av forhandlingene. 
Det skal føres protokoll fra møtene i kontrollutvalget. 



I møteprotokollen føres inn dato for hvert møte, møtested og møtetid, møtende medlemmer, 
fraværende medlemmer og møtende varamedlemmer. Trer noen fra eller møter noen under 
forhandlingene, bokføres dette slik at protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelsen, viser hvem 
som har tatt del i behandlingen av hver sak. 
 
For øvrig bokføres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene fattes etter rett 
framgangsmåte. Sakene bokføres i rekkefølge for kalenderåret, og slik at en kan se hva saken gjelder. 
Under hver sak bokføres de forslag som er satt fram og avstemningsresultatet. Det skal også føres inn 
hjemmel for vedtak om møtet lukkes og om medlem av organet er inhabil eller får fritak av personlige 
grunner. 
 
Møtelederen avgjør om noen protokolltilførsel skal tillates. I tilfelle det blir reist protest mot 
han/hennes avgjørelse, vedtar kontrollutvalget med alminnelig flertall om protokolltilførsel skal 
tillates. 
 
Revisoren har uavhengig av kontrollutvalget, rett til å få uttalelsene sine protokollert, jf. koml. § 24-3. 
 
Protokoll godkjennes normalt som siste sak i møte. 
 
22. Andre forhold. 
For øvrig vises det til kommunelovens bestemmelser samt aktuelle forskrifter gitt i medhold av loven. 
 
23. Tidspunkt for ikrafttredelse. 
Dette reglementet trer i kraft fra det tidspunkt det blir vedtatt i kommunestyret. 
 
24. Vedtakelse av reglementet. 
Reglementet er vedtatt av Osen kommunestyret i møte xx.xx.xx, under sak nr. xx/xx,. 



Syvende del. Egenkontroll 
Kapittel 22. Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 
§ 22-1.Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

Kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere 
kommunens og fylkeskommunens virksomhet. 

Kommunestyret og fylkestinget kan kreve at enhver sak skal legges fram til 
orientering eller avgjørelse. 

Kommunestyret og fylkestinget kan omgjøre vedtak som er truffet av andre 
folkevalgte organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 
 

Kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet 
§ 23-1.Kontrollutvalget 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre løpende 
kontroll på deres vegne. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv en leder, en nestleder og øvrige 
medlemmer og varamedlemmer til utvalget. Lederen kan ikke være medlem av samme 
parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren. Utvalget skal ha minst fem medlemmer. 
Minst ett medlem skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. 

Utelukket fra valg er 

a) ordfører og varaordfører 
b) medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg 
c) medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet. Medlemmer  

og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel valgbare 
d) medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd 
e) medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité 
f) ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
g) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller  

bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 
h) personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et  

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

Kommunestyret og fylkestinget kan når som helst velge medlemmer til utvalget på 
nytt. Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene 
velges på nytt. 
 
§ 23-2.Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

Kontrollutvalget skal påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 
b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende  

bestemmelser og vedtak 
c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av s 

elskaper kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i 



d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i  
selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter,  
blir fulgt opp. 

Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når 
utvalgets saker skal behandles. Utvalgets leder kan la ett av de andre medlemmene i 
utvalget utøve denne retten på sine vegne. 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 
opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 
oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 
Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i 
kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at 
denne retten ikke gjelder lukkete møter i kommunestyret og kommunerådet eller 
fylkestinget og fylkesrådet. 

Departementet kan gi forskrift om kontrollutvalgets oppgaver og saksbehandling. 
 
§ 23-3.Forvaltningsrevisjon 

Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av 
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser 
på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på 
en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet 
og virksomheten i kommunens eller fylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- 
og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
forvaltningsrevisjon. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
§ 23-4.Eierskapskontroll 

Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring. 

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av 
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med 
risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 
eierskapskontroll. 

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og 
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 
 
§ 23-5.Rapportering til kommunestyret eller fylkestinget 



Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal 
kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken. 
 
§ 23-6.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre 
sin kontroll, fra 

a) interkommunale selskaper etter IKS-loven 
b) interkommunale politiske råd 
c) kommunale oppgavefellesskap 
d) aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre kommuner,  

fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjer. 
Opplysningene etter første ledd kan kreves fra virksomhetens daglige leder, styret og 
den valgte revisoren for selskapet. 

Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig. 

Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll 
med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er 
nevnt i første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget. 

Kontrollutvalget skal varsles om møter i generalforsamling, representantskap og 
tilsvarende organer og har rett til å være til stede i disse møtene. 

Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre 
ledd gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på 
vegne av kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid 
bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt. 
 
§ 23-7.Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får 
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er 
forsvarlig utredet, og at utvalgets vedtak blir iverksatt. 

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens 
administrasjon og av den eller dem som utfører revisjon for kommunen eller 
fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være  
sekretær  for kontrollutvalget 

b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen  

eller fylkeskommunen. 

Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet 
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 



Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 
 

Kapittel 24. Revisjon 
§ 24-1.Valg av revisor 

Kommunestyret og fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen 
skal ansette egne revisorer, delta i et interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå 
avtale med en annen revisor. 

Kommunestyret og fylkestinget velger selv revisor. 

Vedtak etter første og andre ledd treffes etter innstilling fra kontrollutvalget. 

Representantskapet i interkommunalt politisk råd og i kommunalt oppgavefellesskap 
velger regnskapsrevisor hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen. 
 
§ 24-2.Revisors ansvar og myndighet 

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. 

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i 
samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. 

Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til 
kontrollutvalget. 

Revisor kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram alle 
opplysninger, redegjørelser eller dokumenter som han eller hun finner nødvendige for å 
utføre sine oppgaver. Revisor kan også foreta undersøkelser som han eller hun mener er 
nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette 
leddet. 

Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e. 

Departementet kan gi forskrift om revisors plikter og kvalifikasjoner, skifte av revisor 
og begrensninger i revisors taushetsplikt. 
 
§ 24-3.Revisors møterett, opplysningsplikt mv. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett 
i kontrollutvalgets møter. Revisoren har rett til å få uttalelsene sine protokollert. 
Møteretten gjelder likevel ikke når en sak som angår en revisors tilsettingsforhold 
behandles. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møteplikt i 
kommunestyrets eller fylkestingets møter når kommunestyret eller fylkestinget skal 
behandle saker som er knyttet til revisors oppdrag. 

Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møterett i 
kommunestyret eller fylkestinget. 



Oppdragsansvarlig revisor skal gi opplysninger om kommunen eller 
fylkeskommunen som han eller hun har fått kjennskap til under revisjonen, hvis et 
medlem av kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget krever det. 

Hvis revisor utenfor et møte blir bedt om å gi informasjon til et medlem av 
kommunestyret, fylkestinget eller kontrollutvalget, kan revisor kreve å få gi sitt svar i et 
møte. 
 
§ 24-4.Revisors uavhengighet og vandel 

Revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Departementet kan gi forskrift om krav til revisors uavhengighet og vandel. 
 
§ 24-5.Regnskapsrevisjonens innhold 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om registreringen og dokumentasjonen av 
regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og forskrift. 

Revisor skal vurdere om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og 
forskrift krever. Revisor skal vurdere om opplysningene om økonomi i årsberetningen 
stemmer overens med årsregnskapet. Revisor skal se etter om årsberetningen gir 
dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra årsbudsjettet og om 
vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av 
bevilgningene. 

Revisor skal gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. 

§ 24-6.Revisors plikter ved utførelsen av regnskapsrevisjon 

Revisor skal se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en 
betryggende måte. 

Revisor skal vurdere risikoen for at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon som 
følge av misligheter og feil, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger lov- eller forskriftsbrudd som er av vesentlig betydning for årsregnskapet. 

Revisor skal vurdere risikoen for brudd på kommunestyrets eller fylkestingets 
premisser for bruken av bevilgningene, og innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere 
om årsregnskapet inneholder vesentlige avvik fra disse premissene. 
 
§ 24-7.Skriftlige påpekninger fra regnskapsrevisor 

Revisor skal gi skriftlige meldinger om 

a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon 
b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger 
c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen 
d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik 
e) enhver mislighet 
f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen  

skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte 
g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget. 



Meldinger som nevnt i første ledd skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, 
med kopi til kommunedirektøren. 

Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller 
hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere 
klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontroll-utvalget, med kopi til 
kommunedirektøren. 

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er 
tatt opp etter første ledd, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt 
opp. 
 
§ 24-8.Revisjonsberetning 

Regnskapsrevisor skal avgi en revisjonsberetning til kommunestyret eller 
fylkestinget senest 15. april. Det skal sendes kopi til kontrollutvalget, til formannskapet 
eller fylkesutvalget og til kommunedirektøren. Revisjonsberetningen skal avgis selv om 
årsregnskapet eller årsberetningen ikke foreligger eller er ufullstendig. 

I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om følgende: 

a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov  

og  forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende  

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 

Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer negativt 
eller ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. Hvis revisor 
mener at årsregnskapet eller årsberetningen ikke bør vedtas slik de foreligger, skal dette 
angis særskilt. 

Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er 
nødvendig å opplyse om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 
 
§ 24-9.Forenklet etterlevelseskontroll med økonomi- forvaltningen 

Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens 
økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal 
legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å 
vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av 
vesentlig betydning for økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen. 
 
§ 24-10.Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

Bestemmelsene om innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. i § 23-6 gjelder på 
tilsvarende måte for kommunens eller fylkeskommunens revisor. 



Kapittel 25. Internkontroll 
§ 25-1.Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens 
virksomhet for å sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og 
fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, 
egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
 
§ 25-2.Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig 
tilsyn 

Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om 
internkontroll og om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. 

I kraft fra den tid Kongen bestemmer. 
 

Kapittel 26. Eierstyring 
§ 26-1.Eierskapsmelding 

Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en 
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. 

Eierskapsmeldingen skal inneholde 

a) kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 
b) en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre virksomheter  

som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
c) kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende  

interesser  i virksomhetene nevnt i bokstav b. 
 



  
Kontrollutvalgets budsjett 2022 - fordeling av tildelt ramme  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 12/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 21/38 - 19 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2022.  

Beskrivelse     2022 
  

Godtgjørelser mv. folkevalgte    45000 
Arbeidsgiveravgift      2 000 
Faglitteratur/tidsskrifter      6 000 
Bevertning      4 000 
Kursavgifter og oppholdsutgifter    30 000 
Kjøregodtgjørelse      2 000 
Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter)      2 000 
Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS  158 000 
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge 
SA 

409 000 

Medlemskap i foreninger mv.     4 000 
  

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 
110) 

662 000 

 
2. Kontrollutvalget ber rådmannen foreta de nødvendige budsjettekniske 

registreringer. 

 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for 2022 den 28.09.21 sak 21/21. 
Kontrollutvalget foreslo en budsjettramme på kr. 662.000. Denne omfattet kontrollutvalgets 
samlede virksomhet, herunder kjøp av revisjonstjenester og kjøp av sekretariatstjenester. 
Kommunestyrets behandlet budsjett for 2022 den 15.12.21, sak 89/21. Ved behandlingen ble 
kontrollutvalget bevilget en ramme på kr. 662.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ut fra dette foreslås slik fordeling av den bevilgede rammen: 

Beskrivelse 2022 
  

Godtgjørelser mv. folkevalgte 45000 



Arbeidsgiveravgift 2 000 
Faglitteratur/tidsskrifter 6 000 
Bevertning 4 000 
Kursavgifter og oppholdsutgifter 30 000 
Kjøregodtgjørelse 2 000 
Reiseutgifter (inkl. park./bomavgifter) 2 000 
Kjøp av tjenester fra KonSek Trøndelag IKS  158 000 
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge 
SA 

409 000 

Medlemskap i foreninger mv. 4 000 
  

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon 
110) 

662 000 

 
 
 
 
Vurdering 
En tilrår kontrollutvalget å vedta en spesifisering av det samlede budsjett for 2022 for kontroll 
og tilsyn som fremgår av forslaget til vedtak. 
 
 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 13/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/93 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 26.04.2022 14/22 
 
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 22/93 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
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