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Orientering om felles regnskapskontor for Os, Røros og Holtålen 
 

Saksdokumenter: 

- Ingen 

 

 

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. 

 

Det ble i 2016 etablert et felles regnskapskontor for Os, Røros og Holtålen. Kontoret 

skulle ivareta alle oppgaver knyttet til kommunens regnskaper. Kontoret fungerte ikke i 

henhold til intensjonen ved etablering, og både Røros og Os kommuner måtte selv ta 

arbeidet med årsavslutninger for 2017 selv.  

Det ble i mars 2017 ansatt ny leder på kontoret og han er innkalt for å gi utvalget en 

orientering om status i avdelingen. 

 

Det ble i 2016 etablert et felles regnskapskontor for Os, Røros og Holtålen.  

Det ble etablert et vertskommunesamarbeid som er en interkommunal 

samarbeidsløsning som er organisert i henhold til de formelle krav som fremgår av 

kommuneloven § 28b.  

Holtålen kommune som vertskommune og har ansvaret for den faglige og kvalitative 

utviklingen av de ulike samarbeidsområdene.  

Kontoret skal ivareta alle oppgaver knyttet til kommunens regnskaper.  

 

Kontoret fungerte ikke i henhold til intensjonen ved etablering. Uro og sykmeldinger 

preget kontoret de første to årene, og både Røros og Os kommuner måtte selv ta 

arbeidet med årsavslutninger for 2017.  

 

Det ble i mars 2018 ansatt ny leder på kontoret og han er innkalt for å gi utvalget en 

orientering om status i avdelingen. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til regnskapsleder ved interkommunalt 

regnskapskontor i Holtålen kommune til orientering.  

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 


