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Orientering i fra Landbruksavdelingen i Os, Røros og Holtålen - 
oppfølging 
 

 

Saksdokumenter: 

-ingen 

 

 

Saksframlegg: 

Administrasjonen og kontrollutvalget har et felles ansvar for å legge til rette for en god 

dialog og et godt samspill. Både administrasjonen og kontrollutvalget har som mål å 

sikre god kvalitet i tjenesteproduksjonen og bidra til læring og forbedring i kommunen. 

Det er derfor i begges interesse at samarbeidet er godt. En god dialog mellom 

kontrollutvalget og administrasjonen kan sikre en bedre prioritering og planlegging av 

kontrollutvalgets undersøkelser. 

 

01.01.2017 etablerte Os, Holtålen og Røros kommuner en felles landbruksavdeling der 

Os kommune er vertskommune.  

Os kommune, som vertskommune, har ansvaret for den faglige og kvalitative utviklingen 

av de ulike samarbeidsområdene. Formalisert samarbeid mellom kommuner bygger på, 

og er avhengig av, gjensidig tillit og satsing fra kommunene. 

Det er derfor viktig at Os kommune påser at avdelingen fungerer i henhold til 

samarbeidsavtalen. 

 

Kontrollutvalget fikk den 24.01.18 en orientering om virksomheten, driften, spesielle 
satsningsområder og utfordringene ved avdelingen.  

Avdelingen presenterte følgende status: 

 Mange forvaltningssaker med utgått dato i samtlige kommuner - Innleie av 

kompetanse og lokalkunnskap for kortere tid 

 Stor pågang av nye saker 

 Liten samordning mellom kommunene (ulike rutiner i sakstyper, reglement, IKT-

løsninger) 

 To fylker med ulike strategier og frister 

 Forventningspress som takles ulikt 

 Ulik kompetanse som krever tilpasninger i fellesskapet møtepkt. - Bygge opp 

lokalkunnskap og kompetanse i avdelingen 

 Usikkerhet overfor andre avdelinger i organisasjonene 

 

 

Utvalget har bedt om en oppfølging og landbrukssjefen er innkalt til møtet. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 
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