
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I OS KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

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

 

 
 

MØTEDATO:  Onsdag 28. april 2021  

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 

 

10/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling 

11/2021 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2020 for Os 

kommune  

12/2021 Restansesituasjonen i Os kommune- oppfølging  

13/2021 Orienteringssaker  

14/2021 Eventuelt 

15/2021 Godkjenning av dagens protokoll 

 

 

 

 

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 19. april 2021 

 

 

for 

Arne Grue 

leder i Kontrollutvalget   

 

Torill Bakken 
Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

 

Kopi er sendt: Ordfører, Revisjon Midt-Norge SA, Kommunedirektør, ekspedisjonen til 

offentlig gjennomsyn. 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 10/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   28.04.21   10/21 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

10/21  Kontrollutvalget      28.04.21 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 28.04.21 

 

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 28.04.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 11/2021 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   28.04.21   11/2021 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

11/21  Kontrollutvalget      28.04.21 

  Formannskapet         

  Kommunestyret 

 

 

Os kommunes årsregnskap og årsberetning 2020 – 

Kontrollutvalgets uttalelse 
 

 

Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskapet. 

 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskapet 2020 for Os kommune (sendes ut i eget vedlegg) 

- Kommunedirektørens årsberetning for 2020 (sendes ut i eget vedlegg) 

- Revisjonsberetning datert 15. april 2021 (vedlagt) 

- Nummerert brev datert 15. april 2021 (vedlagt) 

 

 

 

 

Saksframlegg: 

Det følger av kommuneloven § 14-3 at kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret 

om årsregnskapene og årsberetningene før formannskapet innstiller til vedtak. Kravet til 

uttalelse om årsberetningen er nytt fra og med regnskapsåret 2020. 

 

Det er opp til kontrollutvalget selv å bestemme hva uttalelsen skal inneholde. Hverken 

kommuneloven eller forskrift om kontrollutvalg og revisjon stiller konkrete krav til hva 

uttalelsen skal inneholde, utover at den skal knytte seg til forhold i årsregnskapet eller 

årsberetningen og tilhørende revisjonsberetning. Det vises til sekretariatets kommentarer 

under saksvurdering. 

 

Os kommunes årsregnskap ble avlagt 22.02.21 og årsberetning ble avlagt 31.03.21. 

Revisjonsberetning er avlagt innenfor kommunelovens frist. 

Revisjonsberetningen for 2020 er avgitt med forbehold.  

 

I henhold til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 skal kontrollutvalget påse at 

regnskapsrevisors påpekninger etter kommuneloven §24-7 til 24-9 blir rettet eller fulgt 

opp. Kontrollutvalget har i forbindelse med årsoppgjøret mottatt nummerert brev fra 

regnskapsrevisor. 

 

Administrasjonen er innkalt til møtet for å presentere årsregnskap og årsberetning 2020 

for Os kommune. Oppdragsansvarlig revisor vil delta i møtet for å redegjøre for 

revisjonsberetningen og kunne svare på spørsmål fra utvalgets medlemmer. 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 11/2021 

 

 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalget står i utgangspunktet fritt til å bestemme innhold i uttalelse til 

årsregnskap og årsberetning. Sekretariatet vil likevel påpeke at formålet med uttalelse 

fra kontrollutvalget primært er å gi innspill til kommunestyret og formannskapets 

behandling av årsregnskap og årsberetning. Det vil si at forhold som er knyttet til 

økonomiforvaltning, svakheter i rutiner og lignende som kontrollutvalget er blitt kjent 

med, f.eks. gjennom oppfølging gjennom året med revisor, kun bør omtales i uttalelsen i 

den grad kontrollutvalget mener at disse forhold må få betydning for godkjenning av 

årsregnskap/årsberetning i kommunestyret. Forhold knyttet til internkontroll og 

økonomiforvaltning som ikke påvirker godkjenning av årsregnskap/årsberetning bør 

håndteres av kontrollutvalget som egne saker som eventuelt også oversendes 

kommunestyret til behandling. 

 

Krav om å uttale seg til årsregnskapet og årsberetning gjelder de lovmessige kravene til 

innhold i årsregnskap og årsberetning slik de følger av kommuneloven med tilhørende 

budsjett- og regnskapsforskrift. Uttalelsen dekker ikke finansrapportering eller annen 

frivillig omtale administrasjonen har inntatt utover de lov- og forskriftsbestemte krav til 

innhold i årsberetning. 

 

Sekretariatet registrerer at revisjonsberetningen er avlagt med forbehold om at det 

mangler bevilgningsoversikt etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd og 

§ 5-5 andre ledd.  Som følge av at revisor tar forbehold i revisjonsberetningen, har de 

utarbeidet et nummerert brev om forholdet. Det nummererte brevet er stilet til 

kontrollutvalget med kopi til kommunedirektør og følger denne saken. 

 

Sekretariatet er ikke kjent med at det gjennom året eller i forbindelse med revisors 

oppsummering i forbindelse med årsoppgjørsrevisjonen har kommet frem andre forhold 

som tilsier at kommunestyret ikke bør godkjenne årsregnskapet eller årsberetningen som 

det er lagt frem. Sekretariatet anbefaler å gi en uttalelse slik det kommer frem av forslag 

til vedtak. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets oversender følgende uttalelse til Os kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2020: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Os kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 15 756 387.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 15.04.21. Revisjonsberetningen bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

• Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med forbehold. 

Kommunen har ikke utarbeidet bevilgningsoversikt for driftsregnskapet etter 

budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, og bevilgningsoversikt etter § 

5-5 andre, ledd slik forskriften krever. 

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 11/2021 

regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling 

av saken. 

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør 

ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2020. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Os kommunes årsregnskap og årsberetning for 2020 

godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse: 

 



Bidrar til forbedring 

Kontrollutvalget i Os kommune 
Kontaktperson: 

Ann Katharine Gardner 

Dato og referanse: 

15. april 2021

Revisjon Midt-Norge SA 
Brugata 2 
7715 Steinkjer 

Org nr: 919 902 310 mva 
Bank: 4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no 

T +47 907 30 300 

Brev nr. 1 

Manglende bevilgningsoversikter 

Etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, skal det settes opp en oppstilling over 
bevilgningene til de enkelte budsjettområdene i økonomiplanens driftsdel i samsvar med det som er 
bestemt av kommunestyret. Nettosummen av bevilgningene skal tilsvare beløpet i post 6 i 
bevilgningsoversikten etter første ledd. 

Tilsvarende skal det etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd, settes opp en oppstilling 
som viser bevilgningene til investeringer i varige driftsmidler, tilskudd til andres investeringer, 
investeringer i aksjer og andeler, og utlån av egne midler. Oversikten skal settes opp slik kommunestyret 
har bestemt. Oppstillingen skal vise bruttobeløp som skal tilsvare postene 1 til 4 i oppstillingen etter 
første ledd. 

For Os kommune foreligger ikke slike oversikter som § 5-4 andre ledd og § 5-5 andre ledd krever. Da 
dette er obligatoriske oppstillinger etter forskriften, har vi valgt å ta forbehold om dette forholdet under 
konklusjonen om årsregnskapet i revisjonsberetningen for 2020. 

Med hilsen 

Ann Katharine Gardner 
Oppdragsansvarlig revisor 

Direkte  909 97 765 eller  ann.katharine.gardner@revisjonmidtnorge.no 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur 

Kopi: 
Kommunedirektøren 

This file is sealed with a digital signature. 

The seal is a guarantee for the authenticity 

of the document. 

vedlegg 1, sak 11/21
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Til kommunestyret i Os kommune 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Bidrar   til   forbedring 

Revisjon Midt-Norge SA 

Brugata 2 
7715 Steinkjer 

Org nr: 919 902 310 mva 
Bank: 4270 18 38658 

M post@revisjonmidtnorge.no 

T +47 907 30 300 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon med forbehold 
Vi har revidert Os kommunes årsregnskap som viser et netto driftsresultat på kr 15 756 387. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, bevilgningsoversikter drift og investering, 
økonomisk oversikt drift og oversikt over samlet budsjettavvik og årsoppgjørsdisposisjoner for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 
regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er, med unntak av virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet «Grunnlag for 
konklusjon med forbehold», årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til kommunekassen per 31. desember 
2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen med forbehold 
Kommunen har ikke utarbeidet bevilgningsoversikt for driftsregnskapet etter budsjett- og 
regnskapsforskriften § 5-4 andre ledd, og bevilgningsoversikt etter § 5-5 andre, ledd slik forskriften 
krever. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, 
herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig 
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Kommunedirektøren er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
kommunens årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. Vi viser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» og «Uttalelse om 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet 
Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
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regnskapsskikk i Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner

 

nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken

 

som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk 
i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon 
kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering 
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i 
Norge. 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen inneholder 
de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer 
overens med årsregnskapet. 

Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Os kommunes 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik, enten det skyldes beløpsmessige avvik eller avvik fra 
kommunestyrets premisser for bruken av bevilgningene. 

Konklusjon 
Basert på de utførte handlingene og innhentet bevis er vi ikke blitt kjent med forhold som gir grunn til å 
tro at årsberetningen ikke gir dekkende opplysninger om budsjettavvik 

For videre beskrivelse av kommunedirektørens ansvar og revisors oppgaver ved uttalelse om 
redegjørelse for vesentlige budsjettavvik vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger – revisjonsberetning nr. 1 

Trondheim, 15. april 2021 

Ann Katharine Gardner 
Oppdragsansvarlig revisor 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

Kopi: 
Kontrollutvalget 
Formannskapet 
Kommunedirektøren 

This file is sealed with a digital signature. The 

seal is a guarantee for the authenticity of the 

document. 
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Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 12/2021 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER DATO NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 28.04.21   12/21 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

12/21  Kontrollutvalget 28.04.21 

Oppfølging av restansesituasjonen i Os kommune 

Saksdokumenter: 

-Oversikt restanser pr. 31.12.19

-Oversikt restanser pr. 31.12.20

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.  

Den 23.01.19 behandlet kontrollutvalget sak 07/19 – 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. 

Også i 2020 fikk utvalget en orientering om restansesituasjonen, sak 05/20 og 29/20 

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. 

Vedlagt saken følger en oversikt over restanser pr. 31.12.19 og 31.12.20. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 

Oversikt og regnskapsleders gjennomgang av restansesituasjonen i Os kommune tas til 

orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



31-60 61-90 >90

K010 SENTRALADMINISTRASJON 799 672,00 792 116,00 3 075,00 0,00 4 481,00

K015 HUSLEIE 350 271,27 101 823,00 31 351,00 16 520,00 200 577,27

K020 SKOLE OG KULTURSKOLE 418 484,00 400 989,00 2 394,00 2 705,00 12 396,00

K030 SFO 21 447,61 6 360,00 0,00 0,00 15 087,61

K040 BARNEHAGER 22 109,00 3 128,00 3 460,00 0,00 15 521,00

K050 HELSETJENESTER 5 399,00 5 000,00 0,00 0,00 399,00

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

K070 PLEIE OG OMSORG 787 197,00 731 752,00 5 890,00 24 414,00 25 141,00

K080 KULTUR OG IDRETT 31 242,00 27 497,00 0,00 0,00 3 745,00

K090 KOMMUNALTEKNIKK 297 200,50 257 189,00 8 937,50 3 245,00 27 829,00

K095 FELLES LANDBRUKSAVD 1 408 165,00 1 408 165,00 0,00 0,00 0,00

K100 KOMMUNALE EIENDOMSG 290 617,32 0,00 0,00 0,00 290 617,32

K112 12 T KOMM EIENDOMSG 29 044,00 3 028,00 4 500,00 4 328,00 17 188,00

Sum 4 460 848,70 3 737 047,00 59 607,50 51 212,00 612 982,20

STED SALDO 0-30



Resk. Type Navn Saldo 0 - 30 dager 31 - 60 dager 61 - 90 dager over 90 dager Saldo pr. 16.04.21 på forfalte poster 

K10 Senraladministrasjonen 1 474 116,00 1 472 017,00 0,00 0,00 2 099,00 2 174,00

K15 Husleie 267 771,07 47 014,00 0,00 818,00 219 939,07 233 459,07

K20 Skole og Kulturskole 327 377,20 306 789,00 11 792,20 0,00 8 796,00 10 636,20

K30 SFO 17 600,00 657,00 4 692,00 3 383,00 8 868,00 7 460,00

K40 Barnehager 22 609,00 6 081,00 7 529,00 0,00 8 999,00 12 597,00

K50 Helsetjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K60 NAV og sosiale tjenester 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

K70 Pleie og omsorg 628 467,00 625 894,00 95,00 360,00 2 118,00 42 638,00

K80 Kultur og idrett 9 466,00 5 841,00 0,00 0,00 3 625,00 3 910,75

K90 Kommunalteknikk 397 609,00 249 717,00 4 300,00 0,00 143 592,00 129 592,00

K95 Felles landbruksavd. 1 460 833,00 1 455 833,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00

K100 Kommunale eiendomsgebyr halvårlig 923 598,86 527 219,00 0,00 622,00 395 757,86 738 680,71

K112 Kommunale eiendomsgebyr månedlig 31 248,00 -554,00 3 978,00 4 533,00 23 291,00 23 770,00

5 560 695,13 4 696 508,00 32 386,20 9 716,00 822 084,93 1 204 917,73
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 28.04.21      13/21 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

13/21  Kontrollutvalget 28.04.21 

Orienteringssaker 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

(for å redusere antall sider i innkallingen er det kun lagt ved lenker til vedleggene) 

Orienteringssak 1: Veileder for kontroll- og revisjonsforskriften 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets har utarbeidet en veileder til de enkelte 

bestemmelsene i kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften. 

Den nye forskriften utfyller kommunelovens bestemmelser om kontrollutvalg og revisjon, 

som i det vesentlige er regulert i kapitlene 23 og 24. Forskriften erstattet de nå 

opphevede Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner av 15. juni 2004 

og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. av 15. juni 2004. 

Kilde: KMD 

Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

Orienteringssak 2: FKT sin årlige fagkonferanse og årsmøte 

FKT (Forum for kontroll og tilsyn) planlegger sin årlige fagkonferanse og årsmøte i 

Ålesund den 1.– 2.juni. Konferansen arrangeres digitalt. Program og påmelding finnes i 

vedlagte lenke. 

Det bes om at kontrollutvalget vurderer om det er aktuelt å delta.  

Kilde: FKT  

https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/ 

Orienteringssak 3: Nye oversikter på kommunedata.no 

På kommunedata.no kan du blant annet se hvor effektiv hver enkelt kommune er 

sammenliknet med andre kommuner og hvordan produktiviteten er. 

Kommunedata gir informasjon om frie inntekter, produksjon og effektivitet i den enkelte 

kommune. Det er også informasjon om befolkningsutviklingen i kommunene og om 

framtidig tjeneste- og arbeidskraftbehov. Hensikten med Kommunedata er å gjøre data 

som kan bidra til god styring og planlegging mer tilgjengelig for den enkelte kommune. 

Effektivitetsanalysen sammenholder mål på kommunenes tjenestetilbud med 

ressursbruken innen de samme tjenestene. Det er de store velferdstjenestene 

barnehage, grunnskole og omsorgstjenester som inngår i effektivitetsanalysen. 

Senter for økonomisk forskning (SØF) lager årlige analyser av effektiviteten i de 

kommunale tjenestene. Resultatene for 2018–2019 er nå tilgjengelige på 

https://www.regjeringen.no/contentassets/0f8e0bdc7ac743a6ba4b6e73c7f295e3/veileder-til-forskrift-om-kontrollutvalg-og-revisjon.pdf
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/
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kommunedata.no. Analysene viser effektivitetsutviklingen over tid i landet som helhet og 

for enkeltkommuner. Slik kan kommunene bli bevisst på hvordan de bruker ressursene 

og hvilke resultater de oppnår. Slike analyser aldri vil kunne vise hele bildet og må 

suppleres med andre kilder, vurderinger og dypdykk basert på lokalkunnskap. 

Det er nå også lagt ut oppdaterte tall på produksjon, befolkningsutvikling og 

tjenestebehov på kommunedata.no. 

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på 

produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på 

tjenesteytingen er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. 

Også kommunevise tall over historisk befolkningsutvikling og befolkningsframskrivinger 

fra Statistisk sentralbyrå er presentert. Man kan blant annet se på forholdet mellom 

antall personer i aldersgrupper der folk typisk arbeider, og antall personer i eldre 

aldersgrupper som typisk ikke arbeider. 

Utviklingen i befolkningen gir også informasjon om behovet for tjenester framover i den 

enkelte kommune, både gjennom antall mottakere og behovet for årsverk. 

KILDE: KMD 

Lenke til effektivitetsanalysen og produksjonsindeksen: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/ 

Orienteringssak 4: Pågående forvaltningsrevisjon byggesak 

Revisjonen er godt i gang med arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet. Rapporten 

vil være klar til behandling i kontrollutvalgets møte 9. juni. 

Orienteringssak 5: Melding om vedtak 

Kommunestyret behandlet den 25.03.21 kontrollutvalgets årsmelding. Den ble i henhold 

til innstillingen tatt til orientering. 

Møteprotokoll kan leses her: 

https://os.kommune.no/wp-content/plugins/api-plugin/download.php?file=311429 

Orienteringssak 6: Generalforsamling i Tos Asvo og FIAS 

Kontrollutvalgets leder har vært tilstede og vil gi en orientering om møtene. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunedata/id2415955/
https://os.kommune.no/wp-content/plugins/api-plugin/download.php?file=311429
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 28.04.21      14/21 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

14/21  Kontrollutvalget 28.04.21 

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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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

15/21  Kontrollutvalget 28.04.21 

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 28.04.21, godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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