
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I OS KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

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

 

 
 

MØTEDATO:  Onsdag 26. februar 2020  

KL.:   13:00  

STED:   Møterom ”Nystuggu” i Os kommunehus  

 

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

 

 

SAKSLISTE 
 

 

 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

01/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

02/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.19 

03/2020 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget 

04/2020 Vurdering av revisors uavhengighet 

05/2020 Restanseoversikt – orientering 

06/2020 Gjennomgang av oppfølgingssaker 

07/2020 Orienteringssaker  

08/2020 Eventuelt 

 

 

 

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 17. februar 2020 

 

 

for 

Arne Grue 

leder i Kontrollutvalget  

 

Torill Bakken 
Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

 

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. 

 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 01/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20   01/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

01/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 26.02.20 

 

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 26.02.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 02/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20   02/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

02/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.19 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 20.11.19 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble utsendt pr. epost etter møtet. Sekretariatet har ikke mottatt forslag til 

endringer. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Møteprotokoll fra møte 20.11.19 godkjennes.  

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Os kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Møtested: ”Nystuggu”, Os kommunehus 

Møtedato: Onsdag 20. november 2019 

Tid:  Kl. 13:00 

Saknr. 30- 37 

 

 

Medlemmer:      Forfall:    

Leder Arne Grue 

Nestleder Live Mestvedthagen Ryen 

Kai Inge Trøan     

Gerd Rise 

Steinar Simensen  

Aagje Wesselius       

 

 

Vara tilstede under introduksjon for kontrollutvalg: 

Birgit Wikan Berg 

Kjell Ivar Lundkvist   

Maren Bakos 

 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken og Ragnhild Aashaug 

Fra Revisjon Fjell IKS:    Merete Lykken 

       

Merknad: 

Det ble gitt en innføring til nye kontrollutvalgsmedlemmer om utvalgets rolle og 

oppgaver, samt presentasjon av sekretariat og revisjon. 

Varamedlemmer var invitert til å delta under møtets første del. 

  

Møtet ble avsluttet kl. 16:00 

 

Os i Ø, 20. november 2019 

 

Torill Bakken  
 

Torill Bakken 

Møtesekretær 

 

 

 

 

Neste møte avholdes 26. februar 2019.  
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30/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling    
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saksliste og innkalling til møte 20.11.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saksliste og innkalling til møte 20.11.19 godkjennes. 

         

31/2019 Møteprotokoll fra møte 25.09.19 til orientering 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Møteprotokoll fra møte 25.09.19 tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

Det ble foretatt en redaksjonell endring i overskriften i sak 32/19. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokoll fra møte 25.09.19 tas til orientering.  

 

 

 

32/2019 Forvaltningsrevisjonsrapport; Enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven  
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” av 30.10.19, tas til 

etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.  

Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for å 

ivareta: 

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det opplyses 

om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie 

2. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold 

3. at vedtaket har riktig hjemmel 

4. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen 

 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020. 
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Behandling: 

Revisjonen gikk igjennom arbeidet med rapporten og gikk grundig igjennom rapportens 

sammendrag, konklusjoner og anbefalinger. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” av 30.10.19, tas til 

etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.  

Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for å 

ivareta: 

5. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det opplyses 

om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie 

6. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold 

7. at vedtaket har riktig hjemmel 

8. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen 

 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020. 

 

  

33/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert i løpet før 01.05.20. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av kommunens virksomhet og 

virksomheten i kommunens selskaper i tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. Analysen med forslag til plan forventes levert i løpet før 01.05.20. 

  

    

34/2019 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering som 
grunnlag for plan for eierskapskontroll 2020-2024  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 
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Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i 

tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

 

 

 

35/2019 Årsplan og møteplan for kontrollutvalgets virksomhet 
2020  

 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 

 Møtene starter til vanlig kl. 13:00 

 Møtestedet er til vanlig Os Kommunehus, fortrinnsvis Nystuggu. 

 Møtedatoene er: 

o Onsdag 19.02.20 

o Onsdag 25.03.20 

o Onsdag 06.05.20   

o Onsdag 23.09.20  

o Onsdag 18.11.20 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom planen. En dato ble endret. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Årsplan for 2020 vedtas.  

 

 Møtene starter til vanlig kl. 13:00 

 Møtestedet er til vanlig Os Kommunehus, fortrinnsvis Nystuggu. 

 Møtedatoene er: 

o Onsdag 26.02.20 

o Onsdag 25.03.20 

o Onsdag 06.05.20   

o Onsdag 23.09.20  

o Onsdag 18.11.20 

   

36/2019 Orienteringssaker  
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Hele utvalget oppfordres til å delta på NKRF´s konferanse. 

 

Sakene tas til orientering. 

  

 

                                                                             

37/2019 Eventuelt 

 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

- Utvalget gikk igjennom evalueringen til forrige periodes kontrollutvalg.  

- Nestleder undersøker hvorvidt kommunen inviterer kontrollutvalget til 

folkevalgtopplæringsdagene. 

- Utvalget forventer at Tynset kontrollutvalg vurderer tiltak i forhold til Meskano AS, 

og videresender tilbakemelding til øvrige eiere. 

 

 

 

 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 03/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20   03/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

03/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

  Kommunestyret 

 

 

Årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 
 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2019  

 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. 

Rapporteringen skjer dels løpende ved at rapporter sendes til kommunestyret for 

sluttbehandling, samt at meldinger om oppfølging av rapporter oversendes 

kommunestyret til orientering. Som et ledd i rapporteringen vil årsmeldingen være et 

nyttig dokument.  

Sekretariatet har laget en oppsummering over kontrollutvalgets aktivitet i 2019. Det 

gjøres oppmerksom på at forskriftshenvisningene i årsmeldingen er gjort etter 

Kontrollutvalgsforskrift av 2004 og kommunelov gjeldende før konstitueringen av nytt 

kommunestyre da mesteparten av aktiviteten skjedde før konstituering. 

 

Kontrollutvalget bes under behandlingen gjennomgå vedlagte utkast til årsmelding, og 

foreta eventuelle korrigeringer og endringer. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2019 vedtas og legges fram for 

kommunestyret.  

 

 

Behandling:  

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 04/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20   04/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

04/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

 

 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 

Saksdokumenter: 

Brev av 20.12.2019 fra Revisjon Midt-Norge SA med egenvurdering av oppdragsansvarlig 

revisors uavhengighet. 

 

 

Saksframlegg: 

Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert 

år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller 

objektiviteten i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke 

kan: 

 

 inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller 

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i 

 «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen 

som revisor for kommunen 

 

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

 

 rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet 

 tjenester som hører inn under reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen 

 å opptre som fullmektig for kommunen 

 

De som utfører revisjon for kommunen skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 04/2020 

Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Os kommune, Svein Magne Evavold, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 20.desember 2019. 

 

I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så 

kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen: 

 

1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en 

trussel mot revisors uavhengighet 

2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg 

utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede 

honorarbegrensinger 

3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig 

etterfølges. 

 

Disse spørsmålene er stilt Revisjon Midt-Norge, og de har svart følgende: 

 

1. Uavhengighetserklæringen inneholder opplysninger om rådgivning. Vi yter ikke rådgivning 
som setter vår rolle som revisor i fare. 

2. Det utarbeides årlige leveranseavtaler med alle kommuneoppdragene. Denne 

avtalen regulerer hva som inngår i avtalene med kommunene. 

Vi leverer de lovpålagte oppgavene og veiledning tilknyttet lovpålagt revisjon. 

Andre oppgaver må avtales spesielt og vil da bli regulert i egne avtaler.  

3. Det er ikke avtalt noe knyttet til rotasjon av oppdragsansvarlig revisor. 

 

 

Ut fra kravene i kommuneloven §24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16 - 

§19, så er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en 

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Os kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 20. 

desember 2019 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 

 

 



調RevIS○○n

Egenvu巾ering av uavhengighet:

Os kommune

Kommune10Ven i 24-4 og forskr肝om kontroiiutvalg og revisjon i16- §19 setter krav tiI 「evisors

uavhengighet, Kravene er beskrevet i bestemmeIsene. De壮e dokumentet beskriver revisors

egenvurdering og skal ivareta krav i forskriften,

AれSe糠eisesforhold �Undertegnedeharikkeansettelsesforhoidiandrest輔ngerenni 

revisjonsse!skapet 

Medlemistyrende �UndertegnedeerikkemedIemistyrendeo「ganerinoenvirksomhet 

O「ganer �SOm　Os　kommunedeItari. 

De11由eIlerinneha �Unde巾egnededeItarikkeieilerinneharfunk$oneriannenvirksomhet 

funksioneriamen �SOmkanf匂ret旧nteressekonflikteilersvekkett冊ttiiroiiensom 

Virksomhet,SOmkan 同「etilinteressekon伽kt elIersvekkettiIIit �revisor. 

N露rStaende �Unde直egnedeharikkenaerstaendesomha「ensliktilknytningtjI 

Oskommuneatdetteharbetydningforminuavhengighetog 

Objektivitetiut向relsenav「evi?jonsoppd帽get. 

閣dgivnings-elIe「andre �UndertegnedebekrefteratdetikkeerYtetr8dgivningeIierandre 

せenestersomeregnet �寄enesterove「forOskommunesomeravenslikartatdettekomme「 

tiiapavirkerevisors habiIitet �ikonflik[meddennebestemmeisen. 

FのrsIike寄eneste「ut向res,Vurdererrevisor略dgivningenseIier 

tjenestensartiforholdt=revisorsuavhengighetogobjektjvitet, 
Dersom「eviso「konkIuderermedatutoveiseavsiiktjenestekommeri 

konfliktmedbestemmeIseniforskriftens§16,ut毎「e「「evisorikke 

tjenesten.HvertenkeItt晒elievu巾eresseerskiIt, 

Reviso「Vilkunnebesvarespのrsm割/henvendelse「somerabetrakte 

SOmVeiIedningogbistandogikkerevisjon,Slikeveiledningerskjer 

medvarsomhetogpaenm釦esomikkebinderopprevisorssenere 

revi?jons-Ogkontroilvurderinger. 

ljenesterunder �UndertegnedebekrefteratdetikkeytestjenesteroverforOs 

(fylkes)hommunens �kommunesomhqrerimunde「kommunensegneiedeIses-Og 

egれeledeIses"Og kontroli"OppgaVe「 �kontrdIoppgaver. 

Opptresomfullmektig �UndertegnedebekrefteratverkenrevisorelierRev吟jonMidt輸NorgeSA 

1b「denrevisjonspiiktige �OPPtrerSOmfulimektigforOs. 

Andresae「egneforhold �Undertegnedetennerikketilandres賛regneforholdsomeregnettila 

SVekketi=itentilminuavhengighetogobjek瞳vitet, 

OppdaI, 20.12.2019

//<系豊紹
OppdragsansvarIig revisor
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 05/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20   05/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

05/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

 

 

Oppfølging av restansesituasjonen i Os kommune 
 

Saksdokumenter: 

-Oversikt legges fram under behandlingen. 

    

 

 

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 har bedt om en gjennomgang av kommunens restanser pr. 31.12.19. 

En oversikt over restanser vil bli lagt fram under behandlingen, eventuelt ettersendt så 

snart sekretariatet har fått rapporten. 

 

  

Sekretariatets forslag til vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 05/2020 

Oversikt over restansesituasjonen i Os kommune pr. 31.12.19 tas til orientering. 

  

  

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 06/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20   06/2020 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

06/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

 

 

Gjennomgang av oppfølgingssaker 
 

 

Saksdokumenter: 

- oversikt saker til oppfølging 

 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen følger opp merknader og vedtak fra 

kommunestyret i saker som kommer fra kontrollutvalget. Dette skal sikre at kontroll- og 

tilsynsaktiviteter får effekt og bidrar til forbedring. For å sikre at saker følges opp er det 

utarbeidet en oppfølgingsoversikt.  

 

 

Sakvurdering: 

Det legges opp til en drøfting og gjennomgang av listen under behandling. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar oppfølgingslisten til orientering. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 



Oppfølgingsoversikt Os 2019- 
 

Saknr Saktitel Vedtak Oppfølging Status 

10/16 Innkalling Kun elektronisk utsending av saker 

 
Hver gang Lø 

27/16 Oppfølging av 
restansesituasjonen 

Utvalget ønsker å få informasjon om restansesituasjonen tre ganger 

pr. år.  
To ganger pr. år Lø 

     

32/19 Forvaltningsrev.rapport Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” 

av 30.10.19, tas til etterretning. 

 

Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.  

Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen 

omsorgstjenesten for å ivareta: 

1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, 

herunder bør det opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av 

hjemmesykepleie 

2. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold 

3. at vedtaket har riktig hjemmel 

4. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med 

saksbehandlingen 

 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

01.05.2020. 

 

Oversendt 
kommunestyret 
for behandling 
19/11.  
Behandlet i 
kommunestyret 
12/12. 
 
Oppfølging 
innen 01.05.20 

 

34/19 Bestilling analyse Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av 

kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper i 

tråd med ny kommunelov § 23-3 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan forventes levert i løpet før 01.05.20. 

 

Oversendt 
Revisjon 
midtnorge 1/1-
20 

 

35/19 Bestilling analyse Os kontrollutvalg bestiller risiko- og vesentlighetsvurdering av 

kommunens eierskap i tråd med ny kommunelov § 23-4 fra Revisjon 

Midt-Norge SA. 

Analysen med forslag til plan ønskes ferdigstilt til 01.05.20 

Oversendt 
Revisjon 
midtnorge 1/1-
20 

 

36/19 Årsplan KU Oversendt kommunestyret til orientering Følge 
behandling 

 



Oppfølgingsoversikt Os 2019- 
 

37/19 Eventuelt - Nestleder undersøker hvorvidt kommunen inviterer 

kontrollutvalget til folkevalgtopplæringsdagene. 

- Utvalget forventer at Tynset kontrollutvalg vurderer tiltak i 

forhold til Meskano AS, og videresender tilbakemelding til 

øvrige eiere. 

 

Bør være ferdig 
første møte i 
2020 

UB 

 

 

 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 07/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20      07/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

07/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

 

 

Orienteringssaker 
  

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Melding om vedtak 

 Kommunestyret behandet den 12.12.19 forvaltningsrevisjonsrapport om 

enkeltvedtak. Behandling med vedtak er vedlagt.  

 

Orienteringssak 2: Møte om samordning av tilsyn 

 Sekretariatet har deltatt på møte om samordning av tilsyn med Fylkesmannen i 

Innlandet og vil gi en kort orientering. 

 

Orienteringssak 3: Kommunebildet 2020 

 Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av 

de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger 

på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, 

økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. 

Kommunene har frist til 21. februar til å komme med innspill. 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/ 

 

Orienteringssak 4: Årskonferanse FKT 

 

 Forum for kontroll og tilsyn inviterer til årskonferanse i juni. Invitasjon er vedlagt. 

 

 

Orienteringssak 5: Meskano AS 

 Tynset kontrollutvalg fattet den 25.11.19 følgende vedtak: Kontrollutvalget ber 

om en orientering fra ordfører Merete Myhre Moen og rådmann Erling Strålberg 

angående situasjonen i Meskano AS og eventuelle tiltak på det neste møtet. 

Tynset kontrollutvalg har møte 17. februar. Protokoll vil bli lagt fram under 

behandlingen. Melding om vedtak i fra Os kommunestyre er vedlagt saken.  

 

Orienteringssak 6: Revisjon Midt-Norge SA 

 Sekretariatet har vært på samarbeidsmøte med Revisjon Midt-Norge og vil gi en 

kort orientering. Ingen vedlegg. 

https://www.fylkesmannen.no/innlandet/kommunal-styring/kommunebilder-2020/


 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 07/2020 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



 
 
Vår dato Vår referanse 
30.12.2019 19/1120-7      /  

 

 

 
OS KOMMUNE 
Rådmannen 
   

Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse 
Arne Svendsen, tlf. 952 66 502 04  

Adresse E-postadresse: Telefon Telefax Bankgiro Foretaksregisteret 
Rytrøa 14 
2550 OS i Ø 

postmottak@os.kommune.no 62 47 03 00 62 47 03 40 1885 06 50809 NO 943 464 723 MVA 

 
Kontrollutvalg Fjell IKS  
Os Kommunehus 
 
2550 OS I ØSTERDALEN  

  
  
   

  
 
 
 

M E L D I N G   O M   V E D T A K 
 

FORVALTNINGSREVISJON - ENKELTVEDTAK ETTER 
FORVALTNINGSLOVEN  
 
   
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 19.12.2019 sak 63/19  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Enkeltvedtak etter forvaltningsloven” av 30.10.19, 
tas til etterretning.  
Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger følges.  
Rådmannen bes gjennomgå rutinene for saksbehandling innen omsorgstjenesten for 
å ivareta:  
1. at enkeltvedtak inneholder relevant informasjon til søker, herunder bør det 

opplyses om tidsbruk når det gjelder tildeling av hjemmesykepleie  
2. at det henvises til lokal forskrift ved tildeling av langtidsopphold  
3. at vedtaket har riktig hjemmel  
4. at IPLOS i fagsystemet oppdateres i forbindelse med saksbehandlingen  
 
Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.05.2020.  
 
 
 
Med hilsen 
OS KOMMUNE 
 
 
Arne Svendsen 
rådmann  

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
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Vedlegg: Samlet saksfremstilling 
 
Kopi til: 
Virksomhetsleder Omsorg 
 
 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved mottak 
av denne henvendelsen. Eventuell klage sendes skriftlig til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i 
Østerdalen,  inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning 
for endret saksutfall.  

 



 

  

  

 

 

 

Samordning tilsyn og egenkontroll 

Tid :  21. januar kl 10:00 -15:00 

Sted:  Idealtomta ; «Statens hus» i Hamar  

 

 

 

Program 
 

10:00 Velkommen  

Sigurd Tremoen ,Fylkesmannen i Innlandet 

Nye kommunebilder 2015-2019 v/arbeidsgruppa. 

 

 

10.45-11.30 Presentasjon av planer for tilsyn i 2020 

    Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kartverket og Arkivverket (10 minutter på hver) 

 

11.30-12.00 Presentasjon av planlagte forvaltningsrevisjoner i 2020 

                    Kontrollutvalgssekretariatene i Innlandet 10 minutter på hver  

Kontrollutvalg Fjell IKS (4 kommuner)  Nord-Gudbrandsdalen ( 4) , Hedmark 

Revisjon ( 8 ), Kontrollutvalg for Vest-Oppland ( 12 ),Kontrollutvalg for Glåmdalen 

(7) 

 

12.00-13.00  Lunsj  

                      

 13.00-13.20 Presentasjon fortsetter 

  

13.20 00 -13.50 Presentasjon av tilsynsplaner for 2020 fra Fylkesmannen 

        Eli Blakstad; helse og oppvekst  

Anne Kathrine Fossum, beredskap, vergemål ,                       

kommunal og regional samordning 

        Haavard Elstrand; miljø og landbruk    

 

14.00 -15.00 Kaffe og drøfting av planlagte tilsyn og forvaltningsrevisjoner.  

Hva kan vi lære av hverandre?  

Hvordan skal vi jobbe for å bruke hverandres funn i revisjoner og 

tilsyn?  

Er det behov for justeringer for planlagte tilsyn og revisjoner i 2020?  

    

 

Visning av tilsynskalender     



 

 

Fylkesmannens vurdering av Os kommune - 2020   
 

Fylkesmannens kommunebilde bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, 

tilsyn, økonomiforvaltning og kommunedialog. Vi har med utgangspunkt i dette utarbeida ROS-

analyser for ulike tjenester. Kommunebildet vi presenterer, er et sammendrag av hvordan 

Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på sentrale fagområder i kommunen. ROS-analyser 

gjelder kun fagområder der Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller er tillagt et ansvar i lov eller 

forskrift.   

 

Vi har valgt å gruppere kommentarene i tre kategorier: 

 

 Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet 

 

SSBs befolkningsprognose anslår en endring fra 1.912 innbyggere i 2019 til 1.832 i 2040 etter 

hovedalternativet. Antall personer i yrkesaktiv alder (20-66 år) pr 80 åring endrer seg fra 8,7 i 2019 til 

8,5 i 2025 og 4,3 i 2040. Landsgjennomsnittet er 14,5, 12,3 og 7,2. 

  
1. Barn og unge 

Skole 
De siste fem årene (2014-2018) har elevene i Os 40,9 grunnskolepoeng i gjennomsnitt. 
Landsgjennomsnittet i samme periode er 41,4. 
 

Barnevern 

Kommunen har inngått i et barnevernsamarbeid med Røros kommune som 
vertskommune. Dette har vært avgjørende for å sikre fagmiljø og kvalitet på 
barneverntjenestene.  
 

2. Helse og velferd 
Rus og psykisk helse 
Kommunen har gjennomført egenkartlegging i Brukerplan. Kommunen har 
interkommunalt samarbeid med Røros kommune om psykolog i helse- og 
omsorgstjenestene (lovkrav fra 2020). Handlingsplan for forebygging av selvmord og 
selvskading er kjent og implementert. Kommunen rapporterer også at det er 
sammenheng og koordinering mellom tjenestenivåene innen rus og psykisk helse. De 
har oversikt over antall personer som henvender seg vedrørende vold i nære relasjoner 
og de har oversikt over antall personer som er registrert som utsatt for seksuelle 
overgrep. 
 
Helse og omsorg 
Andel årsverk med helseutdanning inkludert sykepleiere i omsorgstjenesten ligger over 
landsgjennomsnittet på 83,8 prosent (landsgjennomsnittet er 74,8 prosent). 
 
Folkehelse 
Kommunen har oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative 
faktorer som kan virke inn på denne. De har benyttet denne som del av grunnlaget for 
sin planstrategi. 

https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
https://www.rus-ost.no/rusbehandling-og-tjenesteutvikling/brukerplan
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/62bf029b047945c89b294f81a7676b04/handlingsplan_selvmord_300414.pdf


 

 

 
3. Samfunnssikkerhet  

Kommunen arbeider godt med samfunnssikkerhet og beredskap, og er spesielt aktive 
på bruk av systemer for varsling og kommunikasjon. Kommunen ble øvd av 
Fylkesmannen i 2019, og viste da en god samarbeidskultur som det er viktig å bygge 
videre på. 
 

  
1. Helse og velferd 

Rus og psykisk helse 
Kommunen har manglende rutiner for å identifisere vold- eller rusmiddelproblematikk 
hos de som mottar kommunale tjenester. Kommunen og lokalt DPS avsluttet 
interkommunalt forprosjekt om å opprette FACT team. Kommunen utreder nå sammen 
med kommunene i Nord-Østerdal en annen samhandlingsmodell, interkommunal rus- 
og psykisk helsetjeneste. Vi anbefaler at konklusjonene fra denne utredningen 
gjennomføres. Kommunen har manglende rutiner og prosedyrer for tverrsektoriell 
samhandling om vold/overgrep. 
 
Helse og omsorg 
Av innbyggerne som er over 80 år bor 13,3 prosent på sykehjem, på landsbasis er det 
12,1 prosent. Kommunen bør fortsette arbeidet for å styrke hjemmebaserte tjenester, 
jf. nasjonale anbefalinger. Legetimer per uke per beboer i sykehjem er 0,39 timer mot 
0,57 timer på landsbasis. Dette er en indikator på kvalitet/kapasitet i tjenesten.  
 
Sosiale tjenester 
Kommunen har ikke en plan mot vold i nære relasjoner. Kommunen har en høy andel (3 
prosent) sosialhjelpsmottakere, med en høy andel unge (28,1 prosent, Innlandet 19,9 
prosent) og høy andel (45,6 prosent, Innlandet 36,8 prosent) langtidsmottakere.  
 
Kommunens andel barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt er på 
11,2 prosent (Innlandet 12,1 prosent). Fylkesmannen anbefaler kommunen å inkludere 
innsats for utjevning av levekårsutfordringer i sitt planarbeid. Kommunen bør vurdere å 
benytte elektronisk søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp, som er ansett som et 
godt virkemiddel for tilgjengelige tjenester.  
 

2. Klima 
Kommunen har en klima- og energiplan fra 2010.  Vi oppfordrer kommunen til å ha en 
mer oppdatert plan for klima- og energispørsmål. Os kommune besvarte ikke vår 
kommuneundersøkelse i 2019 om bl.a. hvilke klimatiltak som er gjennomført siste år. 
Os har ikke søkt om midler til tiltak fra tilskuddsordningen Klimasats siden 2016, så vi 
oppfordrer til mer aktivitet med utslippskutt.  
 

3. Samfunnssikkerhet  
Viser til oppfølgingspunkter i evalueringsrapport datert 8. juni 2019. 
 

4. Landbruk 
Av kommunens samlede verdiskaping utgjør landbruket og landbruksbasert industri 15 
prosent. Som jordbruksmyndighet synes kommunen å ha tilfredsstillende 
forvaltningspraksis, men kapasiteten kan være noe lav samlet sett for den felles 
landbruksforvaltningen Os, Røros og Holtålen. 
 



 

 

Som skogbruksmyndighet har kommunen god kompetanse, men det kan være et 
spørsmål om det er tilstrekkelig kapasitet. Det kreves minimum tre risikobaserte 
stikkprøvekontroller av skogtiltak pr kommune. 

 

  
1. Kommuneøkonomi 

Overskudd på netto driftsresultat de siste årene har bidratt til å styrke likviditeten og 
disposisjonsfondet. Kommunen planlegger med negativt netto driftsresultat fra 2019 
og i økonomiplanperioden, noe som vil bidra til å redusere disposisjonsfondet og 
likviditeten. Høy gjeldsgrad og avdrag/renter utgjør en stor del av driftsinntektene, 
samtidig som det planlegges med videre låneopptak. Kommunen vurderes totalt sett til 
å ha liten grad av økonomisk handlefrihet. 
 
Befolkningsnedgang mot 2040 og flere eldre vil kreve omstillinger i kommunen. 
 

2. Samfunns- og arealplanlegging 
Det er lenge siden siste revisjon av både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. 
Kommuneplanens arealdel som er fra 2007 er nå under revisjon.  Kommunen bør 
vurdere revisjon av samfunnsdelen. Kompetansen og kapasiteten i kommunen på 
fagområdet er sårbar.  
 

3. Helse og velferd 
Rus og psykisk helse 
Det fremkommer av kommunens rapportering på IS 24/8 at de ikke har oversikt over i 
hvilken grad de ivaretar brukermedvirkning jf. Pasient – og brukerrettighetslovens § 3-1 
Helse og omsorgstjenestelovens § 9-3.  
 
Sosiale tjenester 
Kommunen har ingen deltagere i kvalifiseringsprogrammet jf. Stl § 29 og lav 
anvendelse av vilkår om aktivitet § 20a. Kommunen bør rette en innsats for å tilby 
målrettet aktivitet og kvalifiseringsprogram til personer i målgruppen. 
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www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 3. juni 2020 

 

 
09.00  

 

 

Registrering med enkel frokost for tilreisende samme dag 

 

 
10.00  

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.05  
 

 
Åpningsinnlegg 
 
Første nestleder, Kari Kjønaas Kjos, Kommunal- og forvaltningskomiteen 
 

 
10.30 
(inkl. tid til spørsmål) 

 
Norsk barnevern i internasjonalt søkelys  
 
Direktør Mari Trommald, Bufdir  
 

 
11.20 

 
Pause 

 
11.30 
 

 
Kontrollutvalet – restavfall etter kommunevalet? 
 
 
Kontrollutvalgsleder Ivar Mork, Ulstein kommune 
 

 
12.00  

 

Lunsj 

 

 
13.00  
 

 

 
Kontrollutvalget og ordføreren  

 

 
Ordfører Jon Ivar Nygård, Fredrikstad kommune  
 

 

13.30  

 

 
Kontrollutvalget og rådmannen  

 

 
Rådmann og nestleder i Norsk Rådmannsforum Tone Marie Nybø Solheim 
 

 
14.00 

 

Pause 

 

 
14.10  

 

 

Paneldebatt: kontrollutvalgsleder, tidl. ordfører og rådmann 

 

Debattleder Marit Gilleberg, Tolga kommune 
 

 
14.30 

 

Pause før årsmøtet 

http://www.fkt.no/


www.fkt.no  

  

ÅRSMØTE 2020 I FKT 

 

14.30 – 14.45 Pause og registrering til årsmøte 2020 

 

14.45 – 16.30 Årsmøte 2020 

 

17.00 – 20.00 Utflukt til Eidsvollsbygningen 

 

Aperitiff: ca. 20.15 
Middag: 20.30 

Felles middag på hotellet 

 

 

 

 
 
Dag 2 

 
Onsdag 4. juni 2020 
 

08.30 

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet – utkast til en veileder 
 
Seniorrådgjevar Einar Ulla,  Sekretariatet for kontrollutvalet i Vestland fk. 
 

09.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Kommunene og arbeidsmiljøloven  
 
Direktør Trude Vollheim, Arbeidstilsynet  

 
09.45 
 

 
Pause 
 

10.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Hvordan kan vi få til bedre samordning mellom statlig tilsyn og 
forvaltningsrevisjon? 
 
Fagdirektør Petter Lodden, fylkesmannen i Vestfold og Telemark  
 

 
10.45 
 

 
Pause/utsjekking 
 

11.00  
(inkl. spørsmål fra 
salen) 

 
Selskapskontroll av et regionalt bompengeselskap (Ferde AS) 
Manager Frode Løvlie, Deloitte 
 

11.45 
 
Pause 
 

 
12.00  

 
Et skråblikk på kontroll og tilsyn 
 
Tidl. fylkesmann Sigbjørn Johnsen 
 

 
12.50  

 
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

13.00  
 

Lunsj 
 

http://www.fkt.no/


www.fkt.no  

PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 22. april 2020. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 20. mai 2020. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 20. mai 2020. 

Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, tidl. kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune 

| Frank.willy.djuvik@gmail.com | Mobil: 926 26 976   

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til en utflukt til Eidsvollsbygningen der vi får en omvisning. Bygningen ble pusset opp i 

forbindelse med 200-års jubileet og Carsten Ankers interiør med rekonstruerte tapet og farger, 

tekstiler og inventar er rekonstruert. Kanskje dukker pris Christian Frederik opp. 

Husk å registrere din interesse for utflukten når du melder deg på. 
 

 

INFORMASJON OM HOTELLET, parkering mm. 

Quality Airport Hotel Gardermoen 

 

  

http://www.fkt.no/
mailto:Frank.willy.djuvik@gmail.com
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo-airport/quality-airport-hotel-gardermoen/?gclid=EAIaIQobChMIsqiRuufD5QIVxE0YCh3Bqw9uEAAYASAAEgLfL_D_BwE&gclsrc=aw.ds


www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 8. april 2020. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 800 (Ikke medlem kr 7 200)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 150 

(Ikke medlem kr 5 550) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 2.-3. juni 2020: Kr 1 145 
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Vår dato Vår referanse 
03.02.2020 19/1172-5      /  

 

 

 
OS KOMMUNE 
Rådmannen 
Økonomi   

Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse 
Grete Nesset, tlf. 62 47 03 01 223  

Adresse E-postadresse: Telefon Telefax Bankgiro Foretaksregisteret 
Rytrøa 14 
2550 OS i Ø 

postmottak@os.kommune.no 62 47 03 00 62 47 03 40 1885 06 50809 NO 943 464 723 MVA 

 
Meskano AS  
Postboks 33 
 
2501 TYNSET  

  
  
   

  
 
 

M E L D I N G   O M   V E D T A K 
 

SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE  
  
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 30.01.2020 sak 1/20  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 
 
Os kommune bevilger driftsstøtte på kr 26.036,-. Finansieres med bruk av 
tilleggsbevilgninger.  
 
Vi anmoder om at kontrollutvalget i Tynset tar en grundig gjennomgang av saken, for å finne 
en eventuell årsak til hvordan problemet har oppstått, samt å foreslå eventuelle tiltak for at 
dette ikke skal skje igjen.  
Rapporten fra gjennomgangen legges frem til politisk behandling i Os Kommune. 
 
Hjemmel:     
      
Budsjettpost:     
  UTGIFTER: 

147000.1000.100 
  

      
  FINANSIERING: 

147095.1090.100 
  

 
 
Med hilsen 
OS KOMMUNE 
 
Grete Nesset 
økonomisjef  

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Vedlegg: Samlet saksfremstilling 
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Kopi til: 
Tynset Kommune, Torvgata 1, 2500 TYNSET 
 
 
Ved økonomisk støtte/søknad om tilskudd må søker sende inn anmodning om 
utbetaling til Os kommune. Det må oppgis kontonr. og vedlegges dokumentasjon på 
at eventuelle vilkår er oppfylt. 
 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker fra den dag vedtaket ble gjort kjent for deg/dere ved mottak 
av denne henvendelsen. Eventuell klage sendes skriftlig til Os kommune, Rytrøa 14, 2550 Os i 
Østerdalen,  inneholdende klagebegrunnelse og/eller andre opplysninger som kan ha betydning 
for endret saksutfall.  

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 08/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   26.02.20      08/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

08/20  Kontrollutvalget      26.02.20 

 

 

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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