
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I OS KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken, tlf 908 15 168 eller: tb@kontrollutvalgfjell.no 

 

MØTEDATO:  Mandag 9.mai 2022  

KL.:   12:00   

STED:   Møterom ”Nystuggu” i Os kommunehus  

 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5). Det er i tillegg 

mulig for publikum å delta via Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 

SAKSLISTE 

 
 

SAK NR. INNHOLD 

 

19/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste 

20/2022 Kontrollutvalgets uttalelse til Os kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021 

21/2022 Orientering om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond  

22/2021 Orientering om håndtering av varsel i kommunen   

23/2022 Orienteringssaker 

24/2022 Eventuelt  

25/2022 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. fredag 29.april 2022 

 

 

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. 19/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.05.22   19/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

19/22  Kontrollutvalget      09.05.22 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 09.05.22 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget.  

Saklisten er gjennomgått og godkjent av utvalgets leder. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møte 09.05.22 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 20/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.05.22   20/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

20/22  Kontrollutvalget      09.05.22 

  Formannskapet 

  Kommunestyret 

 

 

 

Os kommunes årsregnskap og årsberetning 2021 – 

Kontrollutvalgets uttalelse 
 

 

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

årsberetningen. 

 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskapet 2021 for Os kommune (sendes ut i eget vedlegg) 

- Kommunedirektørens årsberetning for 2021 (sendes ut i eget vedlegg) 

- Revisjonsberetning datert 19. april 2022 (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 og årsberetning er avlagt innenfor kommunelovens frister. 

Revisjonsberetning er avlagt 19. april, innenfor kommunelovens frist. 

 

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 ikke mottatt påpekninger i fra revisor. 

 

Administrasjonen er innkalt til møtet for å presentere årsregnskap og årsberetning 2021 

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. 20/2022 

 

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. 

 

Revisjonsberetningen for 2021 er avgitt uten forbehold og presiseringer, en såkalt 

normalberetning.  

 

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: 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Os kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Os kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 15 927 294.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 19. april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at 

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

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

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 

2021. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Os kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 

godkjennes.  
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 20/2022 

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse: 

 



 
 
 
 
 
 
Til Kommunestyret i Os kommune 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021 

 

 

 

Kontrollutvalget har behandlet Os kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 15 927 294.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 19. april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at 

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

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

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 

2021. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Os kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 

godkjennes.  

 

 

 

Os, den 9. mai 2022.  

 

 

Kontrollutvalget 

 

 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 21/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.05.22   21/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

21/22  Kontrollutvalget      09.05.22 

 

 

Orientering om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond 

 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskap 2021, vedlegg sak 20/22 

 

Saksframlegg: 

Under behandling av revisjonsstrategi, sak 34/21, og sak 03/22 signaliserte utvalget at 

de ønsker en grundigere orientering om kommunens langsiktige gjeld og 

disposisjonsfond etter behandling av årsregnskapet for 2021. 

 

Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering. 

 

Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til 

orientering eller om de ønsker andre alternativer. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar orienteringen om kommunens langsiktige gjeld og disposisjonsfond 

til orientering. 

 

  

 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 22/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.05.22   22/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

22/22  Kontrollutvalget      09.05.22 

 

 

Orientering om håndtering av varsel i kommunen   

 
 

Saksdokumenter: 

- Rutiner for varsling i Os kommune, følger som eget vedlegg 

 

 

Saksframlegg: 

I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget 

føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. 

For å få bedre innblikk i den kommunale virksomheten ber kontrollutvalget 

administrasjonen om å orientere om ulike områder. Dette bidrar til kunnskap og bedre 

grunnlag for å kunne prioritere kontrollutvalgets bruk av ressurser til 

forvaltningsrevisjoner o.l.  

Kontrollutvalget vedtok i møte i mars d.å. at de ønsker orientering om rutiner for, og 

håndtering av varsel i kommunen. 

Det er viktig for kontrollutvalget å holde seg orientert om retningslinjer og rutiner som er 

etablert på dette området. 

 

Om varsling:  

Varsling i arbeidslivet er beskrevet i arbeidsmiljølovens kapittel 2A. I § 2 A-1 finner vi 

følgende om retten til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten: 

1. Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers 

virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige 

forhold i virksomheten til innleier. 

2.  Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige 

etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning 

til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære 

a. fare for liv eller helse 

b. fare for klima eller miljø 

c. korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

d. myndighetsmisbruk 

e. uforsvarlig arbeidsmiljø 

f. brudd på personopplysningssikkerheten. 

3. Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke 

som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

 

Arbeidsmiljølovens kapittel 2A har overskrifter som omhandler:  

- Fremgangsmåte ved varsling 

- Forbud mot gjengjeldelse 

- Oppreisning og erstatning ved brudd på forbudet mot gjengjeldelse 

- Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling 

- Taushetsplikt ved ekstern varsling til offentlig myndighet 

- Diskrimineringsnemnda 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 22/2022 

 

 

KS har følgende råd til kommunene: 

1. Kommunen bør anerkjenne verdien av varsling og arbeide for et godt ytringsklima 

2. Kommunen bør gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold 

3. Varslingsrutiner bør beskrive hvordan medarbeidere kan si fra om kritikkverdige 

forhold til andre enn sin egen leder 

4. Kommunen bør jevnlig undersøke om medarbeidere kjenner til varslingsrutinene og 

varslernes rettigheter 

5. I tillegg til varslingsrutiner bør kommunen ha tipsmottak for innbyggere som har 

mistanke om uetisk atferd og korrupsjon i kommunen 

 

Stikkord under gjennomgang av varslingsrutinene i Os kommune: 

 

• Hvilke rutiner har Os kommune for håndtering av varsel? 

• Er det utarbeidet informasjon om varsling av kritikkverdige forhold som er 

tilgjengelig på nettsiden til kommunen? 

• Hvordan er varslingsrutinene gjort kjent i organisasjonen? 

• Antall mottatte varsler pr. dato. 

• Type varsler (Er det noe som peker seg ut?) 

• Er det ett eller flere steder i organisasjonen det varsles oftere fra? 

• Hva er status for behandling av innkomne varsler (under behandling eller ferdig 

behandlet) 

 

Kommunedirektøren er innkalt for å gi en orientering i møtet. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om varslingsrutiner i Os kommune 

til orientering.  

 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Os kommune Sak nr. 23/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.05.22   23/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

23/22  Kontrollutvalget      09.05.22 

 

 

Orienteringssaker 
 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Melding om vedtak 

Kommunestyret behandlet i møte 31.03.2022 sak 11/22, Eierskapskontroll og 

forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

vedlegg 1. 

 

Orienteringssak 2: Generalforsamling i FIAS AS 

Kontrollutvalgets leder deltar på generalforsamlingen i FIAS 6. mai og orienterer om 

møtet. 

 

Orienteringssak 3: Fagkonferanse 20.-21. april 2022 

Sekretariatet deltok på NKRF´s fagkonferanse for kontrollutvalg på Gardermoen og kan 

gi en kort oppsummering. Programmet finnes her: 

https://www.nkrf.no/kurs/fagsamling-for-kontrollutvalg  

 

Orienteringssak 4: Konferanser og seminar våren 2022 

Både FKT og NKRF arrangerer konferanse for kontrollutvalg i 1. halvår 2022. 

 

FKTs Fagkonferanse 2022 –  8.-9. juni på Lily Country Club 

 

NKRFs Fagkonferanse 2022 – 1.-2. juni i Ålesund 
 

Følg lenkene for å se programmet. 

  

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

https://www.nkrf.no/kurs/fagsamling-for-kontrollutvalg
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen-8-9-juni-2022/
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-fagkonferanse-2022


 
 
Vår dato Vår referanse 
01.04.2022 22/31-7      /  

 

 

 
OS KOMMUNE 
Kommunedirektøren 
   

Vår saksbehandler: Arkivkode: Deres referanse 
Marit Gilleberg, tlf. 951 62 946 026  

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

postmottak@os.kommune.n
o 

62 47 03 00  4280 17 18129 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 
 

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON ABAKUS 
AS  - RAPPORT  
 
   
 
Kommunestyret  behandlet  i møte 31.03.2022 sak 11/22  
 
Følgende vedtak ble fattet: 
 

1. Kommunestyret tar rapporten om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Abakus 
AS til orientering. 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å: 
a. Sørge for at eierskapsmeldingens generelle prinsipper for alt kommunalt eierskap 

blir formidlet til Abakus. 
b. Vurdere årlige rapporteringsrutiner til kommunestyret om virksomheten og 

tilstanden til Abakus og øvrige selskaper. 
c. Legge frem en sak hvor det nedfelles retningslinjer for hvilke verv 

kommunedirektøren kan inneha. 
3. Kommunestyret ber ordfører som kommunens eierrepresentant i generalforsamling 

om å følge opp anbefalingene til Akakus AS om at: 
a. Selskapets styre utøver kontroll med at rutinene på innkjøpsområdet overholdes. 
b. Styret gjennomgår selskapets risikoeksponering systematisk og regelmessig. 
c. Avtaler om tjenesteytingen til kommunene blir formalisert. 

 
Kommunedirektør orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av punkt 2 innen utgangen av 
desember 2022.  
Ordfører orienterer kontrollutvalget om oppfølgingen av punkt 3 innen utgangen av desember 
2022. 
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Med hilsen 
OS KOMMUNE 
 
 
Marit Gilleberg 
kommunedirektør  

  
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevet signatur 
 
Vedlegg: Samlet saksfremstilling 
 
Kopi til: 
Abakus AS, Postboks 128, 2441 ENGERDAL 
 
 
 

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. 24/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.05.22   24/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

24/22  Kontrollutvalget      09.05.22 

 

 

 

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. 25/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER  DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   09.05.22   25/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

25/22  Kontrollutvalget      09.05.22 

 

 

 

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 09.05.22, godkjennes.  

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  
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