
MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I OS KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken, tlf 908 15 16 eller: tb@kontrollutvalgfjell.no 

MØTEDATO: Onsdag 18. november 2020  

KL.: 13:00  

STED:  Møterom ”Nystuggu” i Os kommunehus 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5). For å 

begrense antall deltakere av hensyn til smittevern bes evt. publikum om å delta via 

Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

SAKSLISTE 

SAK NR. INNHOLD 

27/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

28/2020 Prosjektplan forvaltningsrevisjon - byggesaksbehandling 

29/2020 Restanseoversikt - oppfølging  

30/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 - Etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak for økonomiforvaltningen 

31/2020 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2021 

32/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon i 2018 i FIAS AS 

33/2020 Orienteringssaker 

34/2020 Eventuelt  

35/2020 Godkjenning av dagens protokoll 

Regnskapsrevisor vil i møtet presentere revisjonsstrategien for 2020. 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må 

selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om 

dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved 

tidligere behandlinger av saken(e). 

Os i Ø. mandag 9. november 2020 

for 

Arne Grue 

leder i Kontrollutvalget 

Torill Bakken 
Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. 
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Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 27/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 18.11.20   27/2020 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

27/20  Kontrollutvalget 18.11.20 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 18.11.20

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.  

Saklisten er gjennomgått og godkjent av utvalgets leder. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saksliste og innkalling til møte 18.11.20 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 28/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 18.11.20   28/2020 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

28/20  Kontrollutvalget 18.11.20 

Prosjektplan forvaltningsrevisjon 2020 «Byggesaksbehandling – 

rutiner, samarbeid og regeletterlevelse» 

Saksdokumenter: 

- Prosjektplan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon av 5. oktober 20

utarbeidet av Revisjon Midt-Norge SA, se vedlegg

Saksframlegg: 

Kommunestyret i Os vedtok den 23.09.20 plan for forvaltningsrevisjon i sak 51/20 . 

Første prioriterte prosjekt er: 

1. 1. Byggesaksbehandling

- samarbeid og rutiner innen byggesak - behandlingstid

Siden det ikke er gjennomført noen forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll så langt i 

2020, så har sekretariatet sendt en bestilling på prosjektbeskrivelse på 

forvaltningsrevisjon til Revisjon Midt-Norge SA.  

Revisjonen har på denne bakgrunn utarbeidet en prosjektplan som danner rammen for 

utarbeidelsen av forvaltningsrapporten. 

Prosjektet legger opp til at rapporten kan leveres i 2. kvartal 2021, og det beregnes 325 

timer til arbeidet. Oppdragsansvarlig revisor er Johannes O. Nestvold. Det er i tillegg én 

prosjektmedarbeider og to forvaltningsrevisorer som danner styringsgruppen for 

prosjektet. 

Saksvurdering: 

For at den endelige rapporten skal være i samsvar med utvalgets forventninger, er det 

avgjørende at utvalget underveis får anledning til å komme med innspill. 

Som bestiller bør kontrollutvalget ha mulighet til å forme forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

samarbeid med utfører av oppdraget. Revisjonen har derfor oversendt et forslag til plan 

med en beskrivelse av prosjektet.  

Revisor vil gjennom prosjektet forsøke å besvare 4 problemstillinger: 

1. Har byggesaksenheten tilstrekkelige ressurser, kompetanse og rutiner for sine 
arbeidsoppgaver

- Er rutiner i tråd med regelverket?

2. Har kommunen et fungerende samarbeid med andre interne enheter?

- Samarbeid med landbruk, eventuelt andre?

- Er det utfordringer med samarbeidet?
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- Hva kan gjøres for å bedre samarbeidet?

3. Behandler kommunen byggesøknader «uten ugrunnet opphold» og i samsvar med

veiledningsplikten i forvaltningsloven?

- Gjøres tiltakshaver oppmerksom på mangler ved søknaden så tidlig som mulig?

- Gjøres tiltakshaver oppmerksom på mangler ved søknaden på en effektiv måte?

4. Behandler kommunen byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven?

- Var det grunnlag for å innskjerpe praksis ut fra endrede føringer i desember 2019?

- Er regelverket korrekt vurdert i tilknytning til infrastruktur som vann, avløp og vei?

I den vedlagte prosjektplanen er det beskrevet avgrensinger, spørsmål som skal 

besvares og metode for innsamling av data.  

Kontrollutvalget må vurdere om prosjektplanen er dekkende for utvalgets forventninger, 

og planen legges fram for utvalget for gjennomgang og diskusjon.  

Revisor er til stede under behandlingen for å gi utvalget utfyllende informasjon om 

prosjektet, og eventuelt svare på spørsmål fra utvalget. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet 

«Byggesaksbehandling – rutiner, samarbeid og regeletterlevelse». 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



FORVALTNINGSREVISJON 

Byggesaksbehandling 

Rutiner, samarbeid og regeletterlevelse 

PROSJEKTPLAN 

Os kommune

November 2020 

FR1146  



1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 

Problemstilling 1. Har byggesaksenheten tilstrekkelige ressurser,

kompetanse og rutiner for sine arbeidsoppgaver

2. Har kommunen et fungerende samarbeid med

andre interne enheter?

3. Behandler kommunen byggesøknader «uten

ugrunnet opphold» og i samsvar med

veiledningsplikten i forvaltningsloven?

4. Behandler kommunen byggesøknader i tråd med

plan- og bygningsloven?

Kilder til kriterier 

- Forvaltningsloven

- Plan- og bygningsloven

- Lovforarbeider

- Annen myndighetspraksis

- Eventuelle veiledninger relevant for problemstillingen

- Eventuelle kommunale føringer for tjenesteområdet

Metode Intervju, dokumentgjennomgang / mappegjennomgang 

Tidsplan 

• Antall timer: 325

• Levering dato: 2 kvartal 2021

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Johannes O. Nestvold 

Prosjektmedarbeider: Anna Karlsen Dalslåen  

Styringsgruppe: 

• Eirik Gran Seim

• Arve Gausen

Eventuelt ekstern bistand 



 

 

Uavhengighetserklæring Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet.  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors 

uavhengighetserklæring er vedlagt prosjektplanen.  

Kontaktperson i  

Os kommune 

Kommunedirektør i Os kommune eller den som 

kommunedirektøren delegerer  

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bakgrunn for bestillingen  
 

Revisjon Midt-Norge SA mottok den 28.09.20 et brev hvor kontrollutvalget i Os kommune 

bestiller en forvaltningsrevisjon av tjenesteområdet byggesak. Bestillingen foretas på bakgrunn 

av første prioritet i plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024. I kontrollutvalgets vedtak av 8. 

september 2020, sak 19/20 fremgår det at fokusområdet for bestillingen tilknyttet byggesak 

skal være; «samarbeid og rutiner innen byggesak – behandlingstid».  

Revisor deltok på møte den 8. september og noterte seg at medlemmer av kontrollutvalget 

henviste til saker i media hvor det var rettet kritikk mot byggesaksbehandlingen i Os kommune. 

I samråd med sekretær for kontrollutvalget er det funnet tilbake til fire artikler omtalt i Arbeidets 

Rett, som anses relevante for bestillingen:   

• Arbeidets rett; Administrasjonen i Os kommune arrangerte møte med lokale 

entreprenører etter innskjerpet praksis: – Kommunen har vært litt for snill i byggesaker, 

19. desember 20191  

• Arbeidets rett; Landbruket i Os er frustrert over rigid og langvarig behandling av 

byggesaker - opplever kommunen som en motstander, 19. mai 20202 

• Arbeidets rett; Opplever kommunen som svært firkantet i byggesaker, 20. mai 20203 

• Arbeidets rett; Ønsker ikke å være vanskelig, men må følge lover og regler, 20. mai 

20204 

I artikkelen i Arbeidets rett fra 2019 anførere kommunen at det ut fra praksis hos 

Sivilombudsmannen har vært behov for å en innskjerping av tidlige praksis. På denne 

bakgrunn har det oppstått reaksjoner fra entreprenører som er søkere inn til kommunen.  

I desember 2019 ble det avhold et møte mellom kommunen og 16 entreprenører og 

konsulenter i tilknytning til dette, hvor det ble gitt informasjon fra kommunen om ny praksis.  

 

1 Arbeidets rett, hentet fra: https://www.retten.no/nyheter/os/kommune/administrasjonen-i-os-kommune-arrangerte-mote-med-

lokale-entreprenorer-etter-innskjerpet-praksis-kommunen-har-vart-litt-for-snill-i-byggesaker/s/5-44-387999 

2 Arbeidets rett, hentet fra: https://www.retten.no/landbruket-i-os-er-frustrert-over-rigid-og-langvarig-behandling-av-byggesaker-

opplever-kommunen-som-en-motstander/s/5-44-426814 

3 Arbeidets rett, hentet fra: https://www.retten.no/opplever-kommunen-som-svart-firkantet-i-byggesaker/s/5-44-

426873?access=granted&access=granted 

4 Arbeidets rett: https://www.retten.no/onsker-ikke-a-vare-vanskelig-men-ma-folge-lover-og-regler/s/5-44-427172 

https://www.retten.no/nyheter/os/kommune/administrasjonen-i-os-kommune-arrangerte-mote-med-lokale-entreprenorer-etter-innskjerpet-praksis-kommunen-har-vart-litt-for-snill-i-byggesaker/s/5-44-387999
https://www.retten.no/nyheter/os/kommune/administrasjonen-i-os-kommune-arrangerte-mote-med-lokale-entreprenorer-etter-innskjerpet-praksis-kommunen-har-vart-litt-for-snill-i-byggesaker/s/5-44-387999
https://www.retten.no/landbruket-i-os-er-frustrert-over-rigid-og-langvarig-behandling-av-byggesaker-opplever-kommunen-som-en-motstander/s/5-44-426814
https://www.retten.no/landbruket-i-os-er-frustrert-over-rigid-og-langvarig-behandling-av-byggesaker-opplever-kommunen-som-en-motstander/s/5-44-426814
https://www.retten.no/opplever-kommunen-som-svart-firkantet-i-byggesaker/s/5-44-426873?access=granted&access=granted
https://www.retten.no/opplever-kommunen-som-svart-firkantet-i-byggesaker/s/5-44-426873?access=granted&access=granted
https://www.retten.no/onsker-ikke-a-vare-vanskelig-men-ma-folge-lover-og-regler/s/5-44-427172


 

 

Tufsingdal Bondelag har også rettet kritikk mot kommunen hvor det blant annet gis uttrykk for 

at mangler ved søknader blir kommunisert på absolutt siste frist i saksbehandlingen, og videre 

at det oppleves at unødvendige forhold blir tatt med inn i byggesaksbehandlingen. Det stilles i 

artikkelen spørsmålstegn ved om kommunen kunne tatt tidligere kontakt med tiltakshavere og 

ordnet opp i ting på telefon. Varaordførere i Os kommune har i tilknytning til artikkelen gitt 

utrykk for at det er behov for å gjennomgå enkeltsaker behandlet i kommunen for denne 

problemstillingen.   

Daglig leder i Hummelfjell AS har i en artikkel fra Arbeidets rett i mai 2020 argumentert med at 

kommunen pålegger mer dokumentasjon enn plan- og bygningsloven tilsier, dette i relasjon til 

tinglyst dokumentasjon for tilgang til vann, avløp og vei. Til dette svarer kommunedirektøren 

at kommunen ikke ønsker å være vanskelig, men at kommunen har et lovverk å forholde seg 

til.  

Revisor vurdering er at bestillingen sammenhold med disse medieoppslagene relaterer seg til 

rutiner, samarbeid, saksbehandlingstid og regelforståelse innen byggesaksbehandlingen i Os 

kommune.  

2.2 Aktuelle føringer og regelverk  
 

Av forvaltningsloven (fvl) § 11 fremgår kommunens alminnelige veiledningsplikt. 

Byggesaksenheten har med dette en plikt til å veilede søkere og tiltakshavere innenfor eget 

tjenesteområde. Hensikten med bestemmelsen er at partene og andre interesserte skal gis 

muligheten til å kunne ivareta sine interesser på best mulig måte. Veiledningsplikten 

harmonere god med god forvaltningsskikk og det er i forarbeidene sagt at veiledningsplikten 

kan «… bidra til å effektivisere saksbehandlingen, f.eks. ved at sakene så tidlig som mulig blir 

godt nok opplyst. For eksempel vil en riktig utfylt søknad kunne gjøre behandlingen raskere og 

spare forvaltningen for klagesaker»5.   

I forvaltningsloven § 11 a) er det gitt en generell bestemmelse om saksbehandlingstiden innen 

offentlig forvaltning. Denne bestemmelsen supplerer plan- og bygningslovens egen 

fristbestemmelser.  

Det er gitt i fvl § 11 a) at «forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet 

opphold». Bestemmelsen legger med dette føringer for fremdriften av saksbehandlingen i 

forvaltningsorganet. Hva som i det enkelte tilfelle er forsvarlig saksbehandling vil være 

 

5 NOU 2019 : 5, Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning (forvaltningsloven) avsnitt 17.3.1, hentet fra: 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/?ch=18 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-5/id2632006/?ch=18


 

 

avhengig av sakens art og omfang, tilgjengelige ressurser mv6. I tillegg er det i fvl § 11 a) gitt 

at dersom forvaltningen tidlig i saksbehandlingen vet at det vil ta lang tid å besvare en 

henvendelse skal søker sendes et foreløpig svar om dette.  

Sivilombudsmannen har tatt til orde for at kommunen har et ansvar for å ha tilstrekkelige 

ressurser og kompetanse til å håndtere saker etter det lovverket den er satt til å håndtere. 

Kommunen har også et ansvar for å påse at forsinkelser i saker ikke blir lengre enn strengt tatt 

nødvendig. Det er også uttalt av ombudsmannen at etatens administrative ledelse har ansvaret 

for å organisere saksbehandlingen slik at den blir forsvarlig og i samsvar med 

forvaltningsloven7.  

Ofte vil bygningsmyndigheten i en kommune ha behov for samarbeid med andre enheter 

internt i kommunen, eksempelvis dersom landbruksforvaltningen, forvaltning av vei, vann og 

avløp eller andre er utskilt som egen enhet. Eksterne aktører det er aktuelt å samarbeide med 

kan være høringsmyndigheter som fylkesmannen, fylkeskommunen, riksantikvaren, Statens 

vegvesen mv. I Os kommune sin årsmelding for 2019 vises det til at; «det fortsatt er 

utfordringer med internflyt på noen fagområder med de ulike kommuners faginstanser som 

landbruksavdelingen er avhengig å samarbeide tett med. Rutiner, behov og muligheter er ennå 

ikke helt på plass8».  

Plan og bygningsloven (pbl) § 21-6 oppstiller som en hovedregel at bygningsmyndighetene 

ikke skal ta stilling til privatrettslige forhold ved behandlingen av byggesøknader, da med 

mindre annet følger av loven selv. Unntak er gjort i pbl §§ 27-1 til 27-4, som gjelder krav til 

blant annet vann, avløp og vei ved opprettelse eller endring av eiendom.  

 

 

 

 

 

6 Ot.prp. nr. 52 (1998-99), endring i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, hentet fra:  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-52-1998-99-/id159815/?ch=3 

7 SOM 2016/419, hentet fra: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kristiansund-kommunes-saksbehandlingstid-sak-

ulovlighetsoppfolging-plan-bygningsloven/ 

8 Kommuneplan for Os 2015-2025, samfunnsdelen, hentet fra: https://os.kommune.no/wp-content/uploads/2017/08/Vedtatt-

dokument-17.5.2015.pdf 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/otprp-nr-52-1998-99-/id159815/?ch=3
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kristiansund-kommunes-saksbehandlingstid-sak-ulovlighetsoppfolging-plan-bygningsloven/
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kristiansund-kommunes-saksbehandlingstid-sak-ulovlighetsoppfolging-plan-bygningsloven/
https://os.kommune.no/wp-content/uploads/2017/08/Vedtatt-dokument-17.5.2015.pdf
https://os.kommune.no/wp-content/uploads/2017/08/Vedtatt-dokument-17.5.2015.pdf


 

 

2.3 Kommunens organisering 
 

Os kommune er organisert i to nivåer hvor alle virksomhetsledere og stabsledere har 

kommunedirektøren som sin nærmeste overordnede. Plan- og byggesaksbehandling er 

organisert under området kommunalteknikk og teknisk kontor.  

 

 

Figuren ovenfor viser kommunens organisasjonskart  



 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

3.1 Avgrensing 
Når det gjelder byggesaksenhetens samarbeid med andre, vil vi avgrense oss til å kun se på 

samarbeidet med andre interne enheter i kommunen. I tilknytning til problemstillinger for 

regelforståelse/regeletterlevelse vil vi forsøke å finne ut av hvilke saksområder det har blitt 

rettet kritikk mot, da i 2019 og frem til i dag. Det er med bakgrunn i disse saksområdene vi vil 

foreta våre vurderinger opp mot regelverket.   

3.2 Problemstillinger 
 

1. Har byggesaksenheten tilstrekkelige ressurser, kompetanse og rutiner9 for sine 

arbeidsoppgaver 

-  Er rutiner i tråd med regelverket? 

 

2. Har kommunen et fungerende samarbeid10 med andre interne enheter? 

- Samarbeid med landbruk, eventuelt andre?  

- Er det utfordringer med samarbeidet? 

- Hva kan gjøres for å bedre samarbeidet?  

 

3. Behandler kommunen byggesøknader «uten ugrunnet opphold» og i samsvar 

med veiledningsplikten i forvaltningsloven? 

- Gjøres tiltakshaver oppmerksom på mangler ved søknaden så tidlig som mulig? 

- Gjøres tiltakshaver oppmerksom på mangler ved søknaden på en effektiv måte? 

 

4. Behandler kommunen byggesøknader i tråd med plan- og bygningsloven? 

- Var det grunnlag for å innskjerpe praksis ut fra endrede føringer i desember 

2019? 

- Er regelverket korrekt vurdert i tilknytning til infrastruktur som vann, avløp og vei? 

 

9 Forutsatt at rutiner er etablert.  

10 Forutsatt at samarbeid er etablert.  



 

 

3.3 Kilder til kriterier 
Aktuelle kilder for revisjonskriterier vil være:  

- Forvaltningsloven  

- Plan- og bygningsloven  

- Lovforarbeider 

- Annen myndighetspraksis (eks praksis fra Sivilombudsmannen)  

- Eventuelle veiledninger relevant for problemstillingen  

- Eventuelle kommunale føringer for tjenesteområdet  

3.4 Metoder for innsamling av data 
Revisor vil i denne forvaltningsrevisjonen avtale intervjuer med kommunedirektøren og ansatte 

innen byggesaksenheten. Videre vil det være aktuelt å komme i kontakt med interne 

samarbeidspartnere, eksempelvis da ansatte ved landbruksenheten mv. Det kan også være 

aktuelt å kontakte andre personer som kan bidra til å gi oss opplysninger som kan svare ut 

problemstillingene, eksempelvis personer som er omtalt i ovenfornevnte artikler fra Arbeidets 

rett, se avsnitt 2.1. 

Det vil også etterspørres byggesøknader som er behandlet og er relevante opp mot våre 

problemstillinger. Revisor vil foreta en vurdering av disse vedtakene for problemstilling 2 og 3. 

Det kan også være aktuelt å se på KOSTRA-tall, interne dokumenter eller redegjørelser knyttet 

til problemstillingene som er oppstilt.  

  

Steinkjer, den 05.11.20 

 

Johannes O. Nestvold        

Oppdragsansvarlig revisor       

 

 

  



 

 

KILDER 
 

Lov, forskrift og forarbeider 

- Forvaltningsloven  

- Plan- og bygningsloven  

- NOU 2019 : 5, Ny forvaltningslov – Lov om saksbehandlingen i offentlig forvaltning 

(forvaltningsloven) 

- Ot.prp. nr. 52 (1998-99), endring i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker 

Forvaltningspraksis 

- SOM 2016/419 

Kommunale dokumenter  

- Kommuneplan for Os 2015-2025, samfunnsdelen 

Annet  

- Artikler skrevet i avisa Arbeidets rett  

 



 

 

VEDLEGG 1: UAVHENGIGHETSERKLÆRING 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 

http://www.revisjonmidtnorge.no/
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 29/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   18.11.20   29/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

29/20  Kontrollutvalget      18.11.20 

 

 

Oppfølging av restansesituasjonen i Os kommune 
 

Saksdokumenter: 

-Oversikt restanser pr. 30.04.20 

-Oversikt restanser pr. 31.10.20 

    

 

 

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 fikk fram til år 2016 med jevne mellomrom en statusoppdatering i fra 

administrasjonen angående restansesituasjonen. 

 

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

ansvar for fakturering og innfordring. Det var i lang tid vanskelig å innhente status for 

restansesituasjonen, men etter at kontoret våren 2018 fikk ny leder er det igjen 

opprettet dialog og det ser ut som arbeidet med å etablere rutiner for innfordring er godt 

i gang. 

 

Den 23.01.19 behandlet kontrollutvalget sak 0719 – oppfølging av restansesituasjonen 

hvor administrasjonen var innkalt for en gjennomgang av kommunens restanser, samt 

svare på eventuelle spørsmål i fra utvalget. Redegjørelsen viste en positiv utvikling når 

det gjelder restansene i kommunen, og at avdelingen hadde hatt fokus på innfordring og 

innfordringsrutiner. 

 

I løpet av 2019 fikk kontrollutvalget en gjennomgang av restansene to ganger, sak 07/19 

og sak 26/19. 

 

Utvalget behandlet den 26.02.20, sak 05/20, oppfølging av restanser.  

følgende vedtak ble fattet: 

«Utvalget mener det er bekymringsfullt at restansene over 90 dager øker.  

Kontrollutvalget ber om å få en orientering om hvilke rutiner for fakturering og 

innfordring som følges.  
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Utvalget ber om en redegjørelse i fra felles regnskapsavdeling på neste møte den 25. 

mars.»  

 

Møtet i mars ble avlyst p.g.a Covid-19 situasjonen, men utvalget fikk en gjennomgang av 

faktureringsrutinene i møtet 06.05.20, sak 12/20. Utvalget fattet følgende vedtak: 

«Regnskapsleder ved felles regnskapskontors redegjørelse for rutiner for fakturering og 

innfordring i Os kommune tas til orientering.» 

 

Vedlagt saken følger en oversikt over restanser pr. 30.04.20 og 31.10.20. 

 

I tråd med utvalgets årsplan skal utvalget få en orientering om restanseutviklingen to 

ganger pr. år. Regnskapsleder er derfor bedt om å presentere tallene til dette møtet. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Oversikt og regnskapsleders gjennomgang av restansesituasjonen i Os kommune tas til 

orientering. 

  

  

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 

 

 

 

 

 



Pr. 30.04.20
STED SALDO 0-30 31-60 61-90 >90 Krbeløp

K010 SENTRALADMINISTRASJON 4 481,00 0,00 0,00 0,00 4 481,00

K015 HUSLEIE 237 204,27 4 912,00 12 075,00 3 850,00 216 367,27

K020 SKOLE OG KULTURSKOLE 20 977,00 0,00 5 494,00 0,00 15 483,00

K030 SFO 9 455,00 1 995,00 0,00 0,00 7 460,00 7 031,00

K040 BARNEHAGER 21 510,00 0,00 5 989,00 0,00 15 521,00

K050 HELSETJENESTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K060 NAV OG SOSIALETJENESTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K070 PLEIE OG OMSORG 641 204,00 628 749,00 265,00 0,00 12 190,00

K080 KULTUR OG IDRETT 5 285,00 1 540,00 0,00 0,00 3 745,00

K090 KOMMUNALTEKNIKK 202 539,00 176 215,00 0,00 0,00 26 324,00

K095 FELLES LANDBRUKSAVD 30 844,00 30 844,00 0,00 0,00 0,00

K100 KOMMUNALE EIENDOMSG 676 997,00 0,00 431 123,00 0,00 245 874,00 110 290,17

K112 12 T KOMM EIENDOMSG 36 897,00 9 338,00 2 212,00 2 866,00 22 481,00 6 153,00

Sum 1 887 393,27 853 593,00 457 158,00 6 716,00 569 926,27 123 474,17



Pr. 31.10.20
STED SALDO 0-30 31-60 61-90 >90 Krbeløp

K010 SENTRALADMINISTRASJON 2 099,00 0,00 0,00 0,00 2 099,00

K015 HUSLEIE 231 637,07 5 658,00 0,00 0,00 225 979,07

K020 SKOLE OG KULTURSKOLE 10 888,00 0,00 0,00 2 000,00 8 888,00

K030 SFO 12 251,00 3 383,00 1 408,00 0,00 7 460,00

K040 BARNEHAGER 16 905,00 7 906,00 0,00 972,00 8 027,00

K050 HELSETJENESTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K060 NAV OG SOSIALETJENESTER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K070 PLEIE OG OMSORG 2 478,00 360,00 1 035,00 0,00 1 083,00

K080 KULTUR OG IDRETT 3 625,00 0,00 0,00 0,00 3 625,00

K090 KOMMUNALTEKNIKK 157 192,00 0,00 14 000,00 0,00 143 192,00

K095 FELLES LANDBRUKSAVD 7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00

K100 KOMMUNALE EIENDOMSG 600 046,91 622,00 405 999,80 0,00 193 425,11 121 610,00

K112 12 T KOMM EIENDOMSG 31 691,00 7 823,00 3 591,00 2 866,00 17 411,00

Sum 1 075 812,98 27 752,00 431 033,80 5 838,00 611 189,18 121 610,00
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   18.11.20   30/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

30/20  Kontrollutvalget      18.11.20 

 

 

Forenklet etterlevelseskontroll – Revisors uttalelse om 

etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport fra Revisjon Midt-Norge SA av 14. september 2020 

 

Saksframlegg: 

Saken gjelder: 

I kommuneloven § 24-9 er regnskapsrevisor gitt en ny oppgave – Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Loven forutsetter en uttalelse på utført 

arbeid med såkalt moderat sikkerhet og er definert nærmere i normer for god kommunal 

revisjonsskikk. 

Basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering skal det innhentes tilstrekkelig informasjon 

for ett eller et fåtall områder, hvor det skal vurderes om det foreligger brudd på lover, 

forskrifter eller vedtak. Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollene. 

Revisor skal basere sin oppgave på en risiko- og vesentlighetsvurdering og skal senest 

30 juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen. 

Rapporteringsfristen er som følge av Covid-19 utsatt til 15.09 for rapportering av kontroll 

i 2019. Kommunedirektøren skal ha kopi av rapporten. 

 

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er å forebygge svakheter og å bidra til at 

egenkontrollen i kommunen blir styrket. Dette vil bygge opp under god 

økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksisen. Tilstanden skal måles opp 

mot objektive kriterier. Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter 

ikke vurderinger av produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og 

virkninger. Slike vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon. 

 

Sentrale områder som foreslås vurdert er etterlevelse av regelverk for finansforvaltning, 

offentlig støtte, offentlige anskaffelser, selvkostregelverket og tilskudd til private 

barnehager. Revisor har foretatt en risiko- og vesentlighetsvurdering for 2019, og 

kommet til at etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser har høyest risiko og 

anses mest vesentlig av disse forholdene for Os kommune.  

 
NKRF har utarbeidet en standard for dette arbeidet. Standarden er ikke gjeldende for 

rapporteringen for 2019, men revisor har søkt å følge standarden så langt som mulig 

også for denne rapporteringen. Ifølge standarden skal uttalelsen til kontrollutvalget 

utformes som et attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet.  
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Saksvurdering: 

Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i forbindelse 

med Os kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på 

følgende område: 

 

Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne 

regelverk og lov og forskrift om offentlige anskaffelser hvor de kontrollerer om 

kommunen  

1. Har gjennomført anbudskonkonkurranse for anskaffelser der det stilles krav om det.  

2. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for slike anskaffelser i tråd med regelverket. 

 

Revisor har kontrollert tre anskaffelser i investeringsregnskapet 2019. For to av 

anskaffelsene er det dokumentert gjennomført konkurranse i tråd med regelverket. For 

den tredje anskaffelsen har revisor ikke funnet dokumentert at det er gjennomført 

konkurranse. 

 

Kriterier er hentet fra: 

Anskaffelsesreglementet (vedtatt av kommunestyret) 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser 

 

Grunnlag for konklusjon med forbehold: 

For en av de tre anskaffelsene har revisor ikke mottatt dokumentasjon på gjennomført 

konkurranse. De har heller ikke mottatt anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen. 

Størrelsen på anskaffelsen er så vidt stor at den skulle vært behandlet i samsvar med 

kommunens anskaffelsesreglement pkt. 2.1 og anskaffelsesforskriftens del l. 

 

Konklusjon med forbehold 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er revisor, med unntak av 

virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet over, ikke blitt oppmerksomme på noe 

som gir grunn til å tro at Os kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 

bestemmelsene i innkjøpsreglementet og lov og forskrift om offentlige anskaffelser når 

det gjelder gjennomføring av konkurranse og utarbeidelse av anskaffelsesprotokoll. 

 

Uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å 

ivareta sitt påseansvar med økonomiforvaltningen og til Os kommunes informasjon, og 

er ikke nødvendigvis egnet til andre formål. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget har merket seg at revisors grunnlag for konklusjon er gitt med 

forbehold. 

2. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt 

oppmerksomhet på området etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 

økonomiforvaltningen med fokus på anskaffelsesreglene. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



RøRevisjon
Midl-Norge -

Bidrar tilforbedring

Revis¡on Midt-Norge SA

Brugata 2

7715 Ste¡nkjer

Org nr: 9L9 902 310 mva

M post@revisjonmidtnorge.no

T +47 907 30 3OO

Til kontrollutvalget iOs kommune

UAVHENGIG REVISORS UTTALELSE OM ETTERLEVELSE AV BESTEMMELSER OG VEDTAK
FOR øKONOMIFORVALTNINGEN.

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Os kommunes
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:

Kontroll av etterlevelse av reglene om anskaffelsesprotokoll i kommunens interne regelverk og lov og
forskrift om offentlige anskaffelser hvor vi kontrollerer om kommunen

1. Har gjennomført anbudskonkonkurranse for anskaffelser der det stilles krav om det.
2. Har utarbeidet anskaffelsesprotokoll for slike anskaffelser i tråd med regelverket.

Vi har kontrollert tre anskaffelser i investeringsregnskapet 2019. For to av anskaffelsene er det
dokumentert gjennomført konkurranse i tråd med regelverket. For den tredje anskaffelsen har revisor
ikke funnet dokumentert at det er gjennomført konkurranse.

Kriterier er hentet fra:
Anskaffelsesreglementet (vedtatt av kom mu nestyret)
Lov og forskrift om offentlige anskaffelser

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavheng ighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.
I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC I Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester) har Revisjon Midt-Norge SA et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i

gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet
i samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av
bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet
etterlevelseskontrol l.



Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som legges frem for kontrollutvalget.

Attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å utføre handlinger
for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves. Typen,
tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat sikkerhet
har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme nivå
av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold
For en av de tre anskaffelsene har vi ikke mottatt dokumentasjon på gjennomført konkurranse. Vi har
heller ikke mottatt anskaffelsesprotokoll for denne anskaffelsen. Størrelsen på anskaffelsen er så vidt
stor at den skulle vært behandlet i samsvar med kommunens anskaffelsesreglement pkt. 2.1 og
anskaffelsesforskriftens del l.

Konklusjon med forbehold
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er vi, med unntak av virkningen av forholdet som
er omtalt i avsnittet <Grunnlag for konklusjon med forbehold>, ikke blitt oppmerksomme på noe som gir
oss grunn til å tro at Os kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i

innkjøpsreglementet og lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder gjennomføring av
konkurranse og utarbeidelse av anskaffelsesprotokoll.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt
påseansvar med økonomiforvaltningen og til Os kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet
tilandre formål.

heim, 14. september 2020

Ann Katharine Ga
Oppdragsansvarlig revisor

Kopi:
Kommunedirektøren
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   18.11.20   31/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

31/20  Kontrollutvalget      18.11.20 

 

 

Årsplan 2021 for kontrollutvalget i Os   
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsplan for 2021- eget vedlegg 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, 

eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 

krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold Kommuneloven §11-

5. 

 

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og 

kommunens oppdragsansvarlig revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de 

saker som skal behandles samt saksdokumenter. 

 

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 

kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten 

gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 

 

Ordfører har møte- og talerett. 

 

 

Saksframlegg: 

Sekretariatet foreslår at kontrollutvalget vedtar møteplan for 2021. Den foreslåtte 

møtedato i mai, hvor regnskapet for Os kommune skal behandles, er noe usikker. Dette 

møtet er avhengig av om kommunens regnskap er ferdig til behandling i kontrollutvalget. 

 

Forslag til kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2021 følger vedlagt denne saken. 

Utkast til årsplan må ses på som en skisse over de aktiviteter kontrollutvalget vil ta for 

seg i løpet av året. 

 

Kontrollutvalgets møter har i 2020 vært holdt i Os kommunehus, fortrinnsvis på 

onsdager med møtestart kl. 13:00. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført 

ukedag og tidspunkt. 

 

For samtlige eierkommuner i Kontrollutvalg Fjell IKS legges det i 2021 opptil fem 

ordinære møter i året, og for Os foreslås tre i første halvår og to i siste halvår. I forhold 

til virksomhetsbesøk må situasjonen med covid-19 vurderes fortløpende. 

 

Andre aktuelle datoer som er verdt å merke seg for kontrollutvalget er: 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 31/2020 

• 18. februar – Kurs for kontrollutvalg i fjellregionen 

• 21. - 22. april 2021 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 

• 1.-2. juni 2021 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Ålesund) 

 

På grunn av den pågående situasjonen med Covid -19 må det beregnes at enkelte møter 

må gjennomføres som fjernmøter. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2021 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik: 

 

• Møtene starter kl. 13:00 

• Møtestedet er fortrinnsvis Os kommunehus 

• Møtedatoene er: 

o Onsdag 24. februar 

o Onsdag 28. april  

o Onsdag 9. juni  

o Onsdag 15. september 

o Onsdag 17. november 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 18.11.20   32/2020 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

32/20  Kontrollutvalget 18.11.20 

Oppfølging av selskapskontroll i FIAS i 2018 

Saksdokumenter: 

- Brev fra FIAS av 04.11.20

Saksopplysninger: 

Det ble i oktober 2018 gjennomført en forvaltningsrevisjon i FIAS AS.   

Ni av ti eierkommuner bestående av Holtålen og Røros i Trøndelag, Os, Tolga, Tynset, 

Alvdal, Engerdal, Folldal og Stor-Elvdal i Hedmark sluttet seg til gjennomføring av 

selskapskontroll.  Prosjektet er utført av Revisjon Fjell IKS. Prosjektet ble utført av 

Revisjon Fjell IKS. 

Formålet med prosjektet var å undersøke om FIAS etterlever regelverket for selvkost-

beregning, og at skillet mellom lovpålagte oppgaver og næringsvirksomhet håndteres på 

en betryggende måte. 

På bakgrunn av sine funn i rapporten kom revisjonen med følgende anbefalinger: 

➢ Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir

bedre dokumentert

➢ Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer

ressursbruken i regnskapsåret

➢ Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport

➢ Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til

abonnentene innen 5 år

➢ I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-

regnskapet, og ikke begge steder

➢ Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer

faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om

kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av

regelverket.

Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget den 28.11.18, og følgende vedtak ble fattet: 

Rapporten "Forvaltningsrevisjon av Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap" av 15. 

oktober 2018 tas til etterretning. 

FIAS bør: 

➢ Sørge for at fordelingsnøklene for tidsbruken til daglig leder og hans stab blir

bedre dokumentert
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➢ Sørge for at alle fordelingsnøkler oppdateres i etterkalkylen slik at de reflekterer 

ressursbruken i regnskapsåret 

➢ Forklare hovedprinsippene for selvkostregnskapet i selskapet årsrapport 

➢ Holde under oppsikt at overskudd på selvkostregnskapet blir tilbakeført til 

abonnentene innen 5 år 

➢ I samarbeid med eierkommunene utarbeide en løsning der den enkelte kommune 

enten har selvkostfond for husholdningsrenovasjon hos FIAS eller i kommune-

regnskapet, og ikke begge steder 

➢ Utrede om prinsippet om lik pris per abonnent på like tjenester reflekterer 

   faktisk selvkost for den enkelte kommune, eller om ønsket om 

   kostnadsutjevning eventuelt kan begrunnes faglig innenfor rammen av 

regelverket. 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyret 24.01.19. 

 

 

 

 

Saksframlegg: 

I følge kontroll- og revisjonsforskriften §5 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets 

vedtak om forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir fulgt opp og skal rapportere 

til kommunestyret om vedtak er fulgt opp. 

 

FIAS AS har i brev av 04.11.20 gitt tilbakemelding angående oppfølging av rapporten, og 

gitt en punktvis beskrivelse av hvordan anbefalingene er fulgt opp.   

 

Sekretariatet mener det er gitt en tilfredsstillende tilbakemelding i fra selskapet i forhold 

til oppfølging av anbefalinger gitt i rapporten. 

Sekretariatet merker seg at det under de siste to punktene vises til drøftinger angående 

disse anbefalingene i et eiermøte i mai 2019. Det ble referatført at FIAS avventer en 

felles tilbakemelding i fra eierkommunene. Selskapet har ikke mottatt tilbakemelding. 

Dette er noe eierkommunene må ta tak i.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjon i FIAS AS til 

orientering. 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering.  

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 







MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 33/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 18.11.20   33/2020 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

33/20  Kontrollutvalget 18.11.20 

Orienteringssaker 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet: 

Orienteringssak 1: Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøter 

Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal 

lukkes. 

Vedlegg 1. 

Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse 

• Kontrollutvalg Fjell IKS arrangerer 18. februar en kontrollutvalgskonferanse for

deltakerkommunene. Vi satser på fysisk kurs på Røros. Endringer i programmet

kan påregnes. Det er vedlagt et foreløpig program.

Vedlegg 2.

Orienteringssak 3: Endelige budsjettall for revisjon i 2021 

• Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA vedtok i sak 14/20 budsjett 2021 og

økonomiplan 2021-2024.  Honorarer til revisjon er økt med 1 % fra 2020 til 2021

for alle eierkommuner. Kontrollutvalget behandlet i forrige møte budsjett for 2021

og beregnet kr. 449.000 i revisjonshonorar. Endelige tall viser at for Os kommune

blir honorar for 2021 kr. 445.000, altså kr. 4.000 mindre enn først antatt.

Endringen er oversendt kommunedirektøren.

Vedlegg 3.

Orienteringssak 4: Kan kommunedirektøren endre eller redusere kontrollutvalgets 

budsjettforslag for kontrollarbeidet? 

• FKT har tidligere sendt spørsmål til departementet ang. tolkning av

kommuneloven § 23-5, andre punktum:

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.
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Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 33/2020 

FKT spurte om kommunedirektøren har rett til å uttale seg til kontrollutvalgets 

forslag til budsjett for kontrollarbeidet. I sitt svar viser departementet blant annet 

til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av 

kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler denne typen saker. Departementets svar er vedlagt. 

Vedlegg 4. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



vedlegg 1
Lovvedtak 8
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 27 L (2020–2021), jf. Prop. 3 L (2020–2021)
I Stortingets møte 20. oktober 2020 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  m i d l e r t i d i g  l o v

om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

§ 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som 
fjernmøte

Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter
også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven
§ 11-5 andre ledd. Dette gjelder tilsvarende for Long-
yearbyen lokalstyre på Svalbard.

§ 2 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur
Representantskapet, styret og avviklingsstyret i in-

terkommunale selskaper etter IKS-loven kan gjennom-

føre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og
forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd gjelder
tilsvarende.

Medlemmer av representantskapet, styret og avvik-
lingsstyret kan benytte elektronisk signatur for å signere
protokoller fra møter.

§ 3 Lovens ikrafttredelse og opphevelse
Loven trer i kraft straks og oppheves 1. juni 2021.

Tone Wilhelmsen Trøen
president



Konferanseagenda(utkast) 

18. februar 2021 – på Røros

09:30 til 10:00 Registrering og mottagelse 

10:00 til10:10 Velkommen 

10:10 til 10:50 
Samarbeid kontrollutvalg/administrasjon/kommunestyre 

 Marit Gilleberg, Kommunedirektør Os kommune 

10:55 til 11:30 

Forvaltningsrevisjon – et verktøy 

- hvordan skape interesse for forvaltningsrevisjoner

- hvordan bestille gode forvaltningsrevisjoner

Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA 

11:30 til 11:45 Pause 

11:45 til 12:30 Internkontroll 

Ole Bjørn Moen, kommunedirektør Oppdal kommune 

12:30 til 13:20 
Lunsj 

13:20 til 14:05 Arbeidet i kontrollutvalget 

 Per-Kristian Foss, Riksrevisor 

14:10 til 14:30 
Samordning av tilsyn mellom kommuner og fylkesmannen 

 Fylkesmannen i Trøndelag 

14:35 til 15:30 

«Bernt svarer» 

 Jan Fridtjof Bernt svarer på innsendte spørsmål 

15:30 Avslutning og vel hjem 

vedlegg 2



Emne Budsjett kontroll og tilsyn 2021

Fra Unni Romstad

Til Torill Bakken

Sendt torsdag 29. oktober 2020 11:25

Vedlegg

2020-1026
protokoll ...

Hei
Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA vedtok i sak 14/20 budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
Protokollen følger vedlagt.

Honorarer til revisjon er økt med kun 1 % fra 2020 til 2021 for alle eierkommuner

For Kontrollutvalget Fjell sine kommuner er følgende honorar vedtatt for 2021:

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Ass.daglig leder

M +47 417 39 319 | Teams

Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7735 Steinkjer 

W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300

Budsjett kontroll og tilsyn 2021
mandag 2. november 2020 11:44

Side 1 for Hurtignotater 9

vedlegg 3

mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
sip:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
http://www.revisjonmidtnorge.no/
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MØTEPROTOKOLL 
Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA 
Mandag 26.10.2020, Teams kl 13:45-15:00 

Åpning av møtet: 
Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet og registrering 
av oppmøte ble godkjent.  
Som følge av endringer i smittesituasjonen i samfunnet, ble årsmøtet vedtatt gjennomført elektronisk 
istedenfor ved fysisk oppmøte. Det ble redegjort for dette. 
Regler for votering og tegning i forbindelse med ordskifte ble gjennomgått og akseptert.  

Følgende møtte; 

Medlem Representant Vararepresentant 

Bindal kommune Britt Helstad 

Brønnøy kommune Rune Moe 

Flatanger kommune Olav Jørgen Bjørkås 

Frosta kommune Frode Revhaug 

Frøya kommune Knut Arne Strømøy 

Grane kommune Ellen Schjølberg 

Grong kommune Erlend Fiskum 

Hattfjelldal kommune Harald Lie 

Heim kommune Geir Rostad 

Herøy kommune Einar Martin Nordnes 

Hitra kommune Bjørg Reitan Bjørgvik 

Holtålen kommune Arve Hitterdal 

Høylandet kommune Jo Arne Kjøglum 

Inderøy kommune Jonny Melting 

Indre Fosen kommune Bjørnar Buhaug 

Leirfjord kommune Ivan Haugland (fram til kl 14:38) 

Leka kommune Mari-Anne Hoff 

Levanger kommune Jostein Trøite 

Lierne kommune Bente Estil 

Malvik kommune Jahn Harry Kristiansen 

Melhus kommune Jorid Jagtøyen 

Meråker kommune Kjersti Kjenes 

Midtre Gauldal kommune Sivert Moen 

Namsos kommune Kjersti Tommelstad 

Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo 

Nærøysund kommune Terje Settenøy 

Oppdal kommune Elisabeth Hals 

Orkland kommune Knut Even Wormdal 

Os kommune Runa Finborud 

vedlegg 3
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Osen kommune John Einar Høvik 

Overhalla kommune Per Olav Tyldum 

Rennebu kommune Ola Øie (fram til kl 14:52) 

Røros kommune Isak Veierud Busch 

Røyrvik kommune Hans Oskar Devik 

Selbu kommune Tanja Fuglem 

Skaun kommune Gunn Iversen Stokke 

Steinkjer kommune Stein Erik Aalberg 

Stjørdal kommune Nelly Anita Lian 

Sømna kommune Hans G.Holand (fram til kl 14:44) 

Tolga kommune Knut Sagbakken 

Træna kommune Jan Helge Andersen 

Trøndelag fylkeskommune Steinar Aspli 

Tydal kommune Jens Arne Kvello 

Vefsn kommune Magnus Myrvoll 

Verdal kommune Anne Grete Valbekmo 

Vevelstad kommune Lillian Solvang 

Åfjord kommune Einar Eian 

Fullmakt: 
Alvdal kommune   Isak Busch Røros kommune  

   Folldal kommune    Knut Sagbakken Tolga kommune 

Forfall: 

Alvdal kommune Mona Murud Leif Langodden 

Folldal kommune Kristin Langtjernet Egil Eide 

Møtte ikke: 

Alstahaug kommune Peter Talseth  Hanne Benedikte Wiig 

Dønna kommune John-Erik Skjellnes Johansen Nils Olav Jenssen 

Snåsa kommune Arne Einar Bardal Rolf Sturla Velde 

Vega kommune Andre Møller Hilde Sprækenhus 

Ørland kommune Finn Olav Odde Ogne Undertun 

Årsmøtet hadde 47 medlemmer med 111 stemmer av 122. 

For øvrig deltok i møtet; 

vedlegg 3
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Styret: Hans S.U. Wendelbo styreleder 
Eva Lundemo Fosmo styremedlem 
Oddvar Fossum styremedlem 
Arve Gausen  styremedlem (ansattes representant) 

Administrasjon: Arnt Robert Haugan Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA 
Unni Romstad Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA 

vedlegg 3
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Saksliste: 

SAK 08/20 GODKJENNING AV INNKALLING 

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 29.06.2020, saksliste ble sendt kommunene den 
28.09.2020 og møtebok den 12.10.2020. 

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes 

SAK 09/20 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN 

Forslag fremmet i møtet: 

Referent: Unni Romstad 
Underskrift protokoll: Jan H Andersen og Knut Sagbakken 

Vedtak: 

Forslag fremmet i møtet vedtatt. 

SAK 10/20 GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd. 

Vedtak: 

Sakslisten godkjennes 

SAK 11/20 ORIENTERING FRA STYRELEDER OG DAGLIG LEDER 

Vedtak: 

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning. 

 Behandling i årsmøte 26.10.2020

Saker nevnt fra styreleder: 

• Selskapets økonomi, fondsbeholdning og honorar til eierkommunene

• Effekter av sammenslåingsprosesser, rasjonell og effektiv produksjon med god
kvalitet

• Viktigheten av at eiere framsnakker og stiller krav til selskapet

• Koronapandemien og hvordan denne påvirker reisemønsteret i selskapet

• Samarbeid med utdanningsinstitusjoner

• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte

• God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret

• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen

vedlegg 3
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Daglig leder orienterte kort om: 

• Status relatert til mål i vedtatt strategiplan for Revisjon Midt-Norge SA
▪ Har deltatt i benchmarking i regi av NKRF; der selskapet ligger under kommunens

gjennomsnittlige kostnader til revisjonsberetning og forvaltningsrevisjon, målt i
forhold til inntekter

▪ Etablert samarbeid med utdanningsinstitusjoner; gjennom oppdrag som
gjesteforelesere og å tilby studenter praksisplass

▪ Bidrar til faglig utvikling ved å ha lederverv i  to av fire fagkomiteer i NKRF
▪ Digitaliseringsprosjekt i samarbeid med Atea
▪ Sertifisering som Miljøfyrtårn

• 5 selskap har blitt 1, og vi har fokus på å være et selskap som leverer gode tjenester til
eierne og at eierne skal få effekt av selskapets størrelse. Oppfordrer til å bruke
revisjonen og den gode kompetansen som Revisjon Midt-Norge SA har

• Tilpasninger til korona-pandemien; selskapet har fått gjennomført sine oppgaver på en
god måte

SAK 12/20   VALG TIL STYRET 
Styremedlemmer velges for 2 år 

Vedtak: 

Som styremedlemmer velges: 

- Elin Rodum Agdestein
- Anne Birgitte Sklett
- Oddvar Fossum

Som varamedlem nr.1 velges: Odd Langvatn (Vefsn) 

Som varamedlem nr.3 velges: John Lernes (Hitra) 

Som leder velges: Hans S.U Wendelbo (Røros) 

Som nestleder velges: Elin Rodum Agdestein (Steinkjer) 

SAK 13/20 GODGJØRING TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA 

    Vedtak:  
      Det gjøres ingen endringer i godtgjørelsen.  
      Godtgjørelse vedtatt av årsmøtet 07.10.2019 videreføres 

SAK 14/20 ØKONOMIPLAN 2021-2024 OG BUDSJETT 2021 

Vedtak: 

Årsmøtet vedtar økonomiplan 2021-2024 og budsjett 2021 

vedlegg 3
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Jan H Andersen         Knut Sagbakken 

Rett avskrift 

Unni Romstad 

Utskrift sendt: Medlemskommunene 

vedlegg 3



Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 

Kontoradresse 
Akersg. 59 

www.kmd.dep.no 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Signe Bechmann 
22 24 72 64 

Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven 
§ 23-5

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 2. september 2020 og tidligere 

korrespondanse vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5. I brevet viser dere til at 

departementet i brev 4. august 2020 har lagt til grunn at kommunedirektøren ikke skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for 

kontrollarbeidet. I brevet viste departementet blant annet til at budsjettet for kontrollarbeidet 

har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode 

grunner derfor tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. Dere spør om det betyr at kommunedirektøren 

heller ikke skal gis anledning til å endre eller redusere budsjettforslaget til kontrollutvalget før 

det skal behandles i formannskapet. 

Departementet vil vise til at § 23-5 andre punktum regulerer i hvilke tilfeller 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler en sak. 

Når saker etter kontrollutvalgets behandling skal oversendes til kommunestyret, vil 

kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. Det framgår av 

merknaden til § 23-5 andre punktum i Prop. 46 L (2017–2018) at kommunedirektøren kan gi 

supplerende opplysninger i forbindelse med at saken oversendes til kommunestyret, jf. 

prinsippet om at saken skal være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren kan 

imidlertid ikke endre saksframstillingen til kontrollutvalget.  

Departementet legger derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere 

kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet. 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

Deres ref Vår ref 

20/2919-5 

Dato 

15. oktober 2020

vedlegg 4



Side 2 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapets innstilling til årsbudsjettet etter § 

14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Med hilsen 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

avdelingsdirektør 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

vedlegg 4
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Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 34/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 18.11.20   34/2020 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

34/20  Kontrollutvalget 18.11.20 

Eventuelt 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 35/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 18.11.20      35/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

35/20  Kontrollutvalget 18.11.20 

Godkjenning av dagens protokoll 

Saksopplysninger:  

Det anbefales at protokollen gjennomgås og godkjennes etter møtet. Protokollen vil bli 

offentliggjort på våre nettsider umiddelbart etter godkjenning.  

Saksopplysninger:  

Protokollen gjennomgås i møtet. 

Forslag til vedtak:  

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 18.11.20, godkjennes. 

Kontrollutvalgets vedtak:  
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