
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune 
 
Arkivsak:  
Møtedato/tid: 22.11.2022 kl 10:00-14:00 
Møtested: Kommunestyresalen 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Trygve Rånes  
Åse H. Rødøy  
Morten A. Osen  
Oddbjørn Ovesen  
Rannveig Vingsand  

 
Forfall: 

 

  Ingen 
 
  Andre tilstede 
  Ordfører, oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og utvalgets sekretær 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
20/22 Referatsaker 
21/22 Orientering fra rådmannen om kommunens økonomi og budsjettarbeidet 
22/22 Regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet og revisjonsstrategi for 

2022 
23/22 Kontrollutvalgets besøk ved Osen sykehjem 
24/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
25/22 Eventuelt 
26/22 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 20/22 Referatsaker 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 20/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering. 
 
 
Sak 21/22 Orientering fra rådmannen om kommunens økonomi og 
budsjettarbeidet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 21/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
Rådmannen kunne ikke møte. Ordfører ga en orientering om aktuelle saker og 
budsjettarbeidet sett fra de folkevalgtes side. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 
 
 
Sak 22/22 Regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet og 
revisjonsstrategi for 2022 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 22/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien til til orientering. 
 
 
 
 



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

1. Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til orientering. 

2. Kontrollutvalget tar revisjonsstrategien til til orientering. 
 
 
Sak 23/22Kontrollutvalgets besøk ved Osen sykehjem 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 23/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslag til dato og agenda for besøket. 
2. Kontrollutvalget ber sekretær oversende kontrollutvalgets vedtak til sykehjemmet. 

  
  
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalgets leder tok opp spørsmål knyttet til egen habilitet. Kontrollutvalget fant ham 
inhabil i saken, jf. forvaltningslovens §6 2. ledd. 
  
Oddbjørn Ovesen tok også opp spørsmålet om egen habilitet. Kontrollutvalget fant ham ikke 
inhabil i saken. 
  
Avstemming 
Enstemmig 
  
Avstemming 
Enstemmig 
  
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslag til dato og agenda for besøket, med 
de justeringer som ble diskutert i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær oversende kontrollutvalgets vedtak til sykehjemmet. 
  
Avstemming  
Enstemmig 
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslag til dato og agenda for besøket, med 
de justeringer som ble diskutert i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber sekretær oversende kontrollutvalgets vedtak til sykehjemmet. 
  
 
 
 
  
 
 



Sak 24/22 Kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 24/22 

 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

  
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 til orientering. 
 
 
 
Behandling: 
  
Forslag til vedtak i møte: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023, med de justeringer som ble diskutert i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

  
Avstemming 
Enstemmig 
  
 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag "Kontrollutvalgets års- og møteplan for 
2023" for sin virksomhet i 2023, med de justeringer som ble diskutert i møtet. 

2. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren og revisor merke seg kontrollutvalgets 
årsplan. 

  
Forslag til innstilling til kommunestyret 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets års- og møteplan for 2023 til orientering. 
 
 
Sak 25/22 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 25/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 
Behandling: 
 
Vedtak: 
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. 
 
 
 



Sak 26/22 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 22.11.2022 26/22 

 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte. 
 
 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra dagens møte. 
 
 
 


	Sakliste:

