
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Os kommune 
 
Arkivsak: 23/4 
Møtedato/tid: 23.01.2023 kl 12:00-13:00 
Møtested: Nystuggu, Kommunehuset 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Arne Grue   
Live Mestvedthagen Ryen   
Kai Inge Trøan   
Gerd Lillian Rise   
Steinar Simensen   
Kjell Ivar Lundkvist, 1. vara   
 
Forfall: 

 

Aagje Wesselius   
 
Andre møtende: 
Runa Finborud, ordfører 
Johannes Nestvold, Revisjon Midt-Norge SA, via Teams – sak 2/23 
Torill Bakken, Konsek Trøndelag IKS 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Oppfølging av politiske vedtak 
02/23 Orientering om status for pågående forvaltningsrevisjon og tidlig innsats og 

inkluderende læringsmiljø 
03/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
04/23 Referatsaker 
05/23 Eventuelt 
06/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 01/23 Oppfølging av politiske vedtak 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Os kommune 23.01.2023 01/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Os kommune til orientering. 
 
Behandling: 
Ordfører svarte på spørsmål i fra utvalget.  
Utvalget ønsker at oppfølgingsrapporter oversendes kommunestyret en gang i året. Utvalget 
etterspør sortering av saksnummer i rapporten. Utvalget ønsker en orientering om 
statusbegrepet som benyttes. Når er saken startet og når settes ferdigstatus. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten om oppfølging av politiske vedtak i Os kommune til orientering. 
 

 
 
Sak 02/23 Orientering om status for pågående forvaltningsrevisjon og 
tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Os kommune 23.01.2023 02/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors redegjørelse angående status for 
forvaltningsprosjektet «Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø» til orientering. 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor deltok via Teams og ga utvalget en orientering om status på prosjektet 
og årsaken til forsinkelsen. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors redegjørelse angående status for 
forvaltningsprosjektet «Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø» til orientering. 
 

 
 
Sak 03/23 Kontrollutvalgets årsmelding 2022 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Os kommune 23.01.2023 03/23 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 
  
 
Behandling: 
Årsmelding med endringer foretatt i møtet godkjennes. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 



  
 

 
 
Sak 04/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Os kommune 23.01.2023 04/23 
 
Forslag til vedtak 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatet gikk kort igjennom referatsakene. 
 
Vedtak: 
De framlagte referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Sak 05/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Os kommune 23.01.2023 05/23 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
 
Behandling: 
Ingen saker til behandling. 
 
Vedtak: 
Ingen saker til behandling. 
 

 
 
Sak 06/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Os kommune 23.01.2023 06/23 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 23.01.23, godkjennes.  
 
Behandling: 
Protokollen ble gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 23.01.23, godkjennes.  
 

 
 
 


	Sakliste:

