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 Os kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

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

 

Møtested: ”Nystuggu”, Os kommunehus 

Møtedato: Onsdag 20. mars 2019 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr. 10-16 

 

 

Medlemmer:      Forfall: 

Leder Kai Inge Trøan       

Jon Gunnar Rønningen 

Astrid Nyvoll        

Kari Marit Aasbø     Ikke møtt: 

Ivar Egil Aas    

   

 

 

Vara: 

Ikke innkalt 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken 

Fra Revisjon Fjell IKS:    Svein Magne Evavold 

Fra kommunen: Ordfører Runa Finborud (sak 12/19 og16/19) 

Fra administrasjonen: Landbrukssjef Berit Bugten Østbyhaug (sak 12/19) 

      Rådmann Arne Svendsen (sak 12/19 og 16/19)  

     

 

Merknad: 

Sak 16/19 ble behandlet etter sak 12/19.  

  

Møtet ble avsluttet kl. 16:00 

 

Os i Ø, 20. mars 2019 

 

Torill Bakken  
 

Torill Bakken 

Møtesekretær 

 

 

 

 

Neste møte avholdes tirsdag 30.04.2019 på Kommunehuset  
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10/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saksliste og innkalling til møte 20.03.19 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saksliste og innkalling til møte 20.03.19 godkjennes. 

 

 

 

11/2019 Protokoll fra møte 23.01.19 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Møteprotokoll fra møte 23.01.19 tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Møteprotokoll fra møte 23.01.19 tas til orientering.  

 

 

 

12/2019 Orientering i fra administrasjonen – Landbruk 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar administrasjonens redegjørelse til orientering. 

 

 
Behandling:  

Landbrukssjef for felles landbrukskontor for Røros, Os og Holtålen ga utvalget en 

orientering om avdelingen, strategi, status og utfordringer. En av de største 

utfordringene ved sammenslåing var et stort antall forvaltningssaker som lå ubehandlet. 

Avdelingen er nå ajour og de «gamle» forvaltningssakene er ferdig behandlet. Avdelingen 

har nå brukeren i fokus. Avdelingen er godt i gang med å bygge opp kompetanse og 

kjennskap til de tre kommunene.  

Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Presentasjonen legges ved sakspapirene, og 

sendes ut til medlemmene etter møtet.  
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Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar Landbrukssjefens redegjørelse til orientering. 

 

 

 

13/2019 Kontrollrapport 2018 vedrørende 
skatteoppkreverfunksjonen  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og 

oversendes kommunestyret til orientering. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og 

oversendes kommunestyret til orientering. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

 

 

14/2019 Orientering i fra revisor – status årsregnskap Os 
kommune 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Revisjonens redegjørelse angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Os 

kommune tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Revisor orienterte om status for revidering av regnskapet. Regnskapet ble levert 15. 

februar, men var ikke fullstendig. Regnskap som ble levert 15. mars viser et 

mindreforbruk på 7,2 mill. som skyldes: 

-mindreforbruk driftsutgifter i enhetene (ca. 5 mill) 

-mindreforbruk renteutgifter 

-mindreforbruk premieavvik 

 

Det er Os kommune selv som leverer regnskapet, men leder ved felles regnskapskontor 

har vært med for opplæring. 

         

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Revisjonens redegjørelse angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Os 

kommune tas til orientering. 

Kontrollutvalget merker seg at kommunen selv har bidratt vesentlig med å avslutte 

årsregnskapet for 2018 også i år.  
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15/2019 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 

16/2019 Åpen post  
 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget innførte i forrige periode en sak ved navn ”Åpen post” på 

kontrollutvalgets møter. 

 

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: 

Ordfører orienterte om omstillingsarbeidet som er i gang i Os kommune.  

Med ønske om å kunne levere gode tjenester til innbyggerne også i framtida, settes det 

nå i gang et omstillingsprosjekt i kommunen for å finne ut hvordan de skal klare dette. 

Det ligger noen utfordringer foran kommunen, med blant annet synkende innbyggertall, 

og mindre penger til å levere det tilbudet som leveres i dag. Dette skal 

omstillingsprosjektet finne løsninger på den kommende tiden. Ordfører orienterte om 

hvordan det jobbes i prosessen, de fire arbeidsgruppene som er etablert og status for 

prosjektet.  

 

 


