
 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 25/2017 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.17   25/2017 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

25/17  Kontrollutvalget      20.09.17 

 

 

Oppfølging av restansesituasjonen i Os kommune 
 

Saksdokumenter: 

 Orientering fra regnskapsavdeling av 18.05.17 

 Restanseoversikt pr. 31.08.17 

 Restanseoversikt pr. 31.08.16 

 

 

    

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne 

av kommunestyret. 

Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, 

kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser 

som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets 

medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om 

taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv. 

 

Kommunen fakturerer store summer årlig til sine innbyggere, ca. 40 mill. kroner. Det er 

viktig at kommunen har gode innfordringsrutiner for å sikre at utestående fordringer 

kommer inn. 

 

Kontrollutvalget har med jevne mellomrom fått en statusoppdatering i fra 

administrasjonen når det gjelder restansesituasjonen. 

 

Kontrollutvalget fikk i møte i mars en orientering i fra leder ved det nyetablerte felles 

regnskapskontoret for Os, Røros og Holtålen hvor restansesituasjonen ble gjennomgått. 

Utvalget ønsket fortsatt en løpende orientering om status for restanser og ba om en 

statusrapport pr. 1. mai. Statusrapport ble ikke mottatt og utvalget fattet følgende 

vedtak: 

Kontrollutvalget synes det er bekymringsfullt at etterspurte dokumenter ikke mottas. 

Kontrollutvalget fører det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av 

kommunestyret. 

Kontrollutvalget kan hos kommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver 

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det 

finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. 

Når kontrollutvalget ikke mottar dokumenter som etterspørres er det vanskelig for 

utvalget å ivareta sin kontrollfunksjon.  

 

Utvalget ber om at tidligere etterspurt statusrapport oversendes sekretariatet innen 18. 

mai 2017. 
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Saken oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

Etter kommunikasjon pr. e-post med regnskapsleder ble det mottatt en orientering den 

18.05.17, samt en oversikt over restanser pr. 01.05.17.  

 

Det ble den 06.09.17 mottatt en restanseoversikt pr. 31.08.17. 

Til sammenligning vedlegges oversikt over restanser pr. 31.08.16. 

 

Sekretariatet har mottatt kommentarer på rapporten. Disse vil bli gjennomgått under 

behandlingen. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Statusrapport for restanser i Os kommune pr. 31.08.17 tas til orientering. 

Statusrapport pr. 31.10.17 behandles i neste møte. 

  

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 


