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 Os kommune 
  
 MØTEPROTOKOLL 

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

 

Møtested: ”Nystuggu”, Os kommunehus og Teams 

Møtedato: Onsdag 15.september 2021 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr. 25-30 

 

 

Medlemmer:      Forfall:    

Leder Arne Grue     Gerd Rise 

Nestleder Live Mestvedthagen Ryen  Aagje Wesselius   

Steinar Simensen     Steinar Simensen  

Kai Inge Trøan 

 

Vara: 

Egil Ryen 

Kjell Ivar Lundkvist 

 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken   

Fra kommunen:   Ordfører Runa Finborud (sak 26/21)  

     

 

       

Merknad: 

Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall 

deltakere på møtet ble det samtidig innkalt til møte via Teams for revisor og evt. 

tilhørere. Lenke til møtet var offentliggjort på nettsiden til sekretariatet.  

 

  

Møtet ble avsluttet kl. 15:30 

 

 

Os i Ø, 15. september 2021 

 

Torill Bakken  
Torill Bakken 

Møtesekretær 

 

 

Neste ordinære møte avholdes onsdag 17. november 2021 kl. 12:00.   
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25/2021 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saksliste og innkalling til møte 15.09.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saksliste og innkalling til møte 15.09.21 godkjennes. 

 
 
 
26/2021 Orientering om formannskapets vedtak og beh. i sak 

6/21 og 14/21   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Ordfører var til stede og redegjorde for formannskapets behandling av den omtalte 

saken, F-sak 6-14-22/21. Saken ble diskutert og ordfører svarte videre på spørsmål i fra 

utvalget.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar ordførerens redegjørelse for formannskapets behandling av den 

omtalte saken, F-sak 6-14-22/21 til orientering. 

 
Kontrollutvalget mener det er uheldig at sak 14/21 ble lagt fram uten saksvurdering, 

men med samme innstilling som da saken ble lagt fram første gang.  

 

Kontrollutvalget mener det er uheldig at et politisk organ går inn i administrasjonens 

område. 

 

Kontrollutvalget synes det er positivt at formannskapet har tatt selvkritikk, jfr. notat i fra 

ordfører. 

 

Saken oversendes kommunestyret til orientering. 
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27/2021 Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 2022  
 
Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Os kommune for 

2022 på kr 726 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Os kommune for 

2022 på kr 726 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 
 
 
28/2021 Orienteringssaker  
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

 

Orienteringssak 1: NKRF sin jubileumskonferanse 

 

• saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 2: Spørsmål til kommuneloven § 23-6 – varsling til kontrollutvalget om 

møter i selskap 

 

• saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 3: Kronikk om kontrollutvalgenes rolle ved varsling 

 

• saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 4: Leder orienterer - Det er innkommet et brev til kontrollutvalget. 

Brevet tas opp til diskusjon. 

 

Habiliteten til Live M. Ryen og Kjell I. Lundkvist ble vurdert i henhold til forvaltningsloven 

§6 2. ledd. 

Utvalget vurderte begge som habil. 

 

• Henvendelsen er ikke innenfor kontrollutvalgets mandat og vil ikke bli behandlet 

videre. 
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29/2021 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

   

To av utvalgsmedlemmene deltok på lokal konferanse for kontrollutvalg på Røros 8. 

september. Utvalgets leder gikk igjennom programmet. 

De var fornøyde med arrangementet. 

 

• Utvalget ønsker en orientering om internkontroll i Os kommune. 

Kommunedirektøren inviteres 

• Utvalget ønsker tilsynsrapporter i fra statsforvalteren, evt. andre, til orientering. 

Gjennomgang av rapporten. 

• Utvalget ønsker orientering om håndtering av varsel i kommunen. 

 

Kontrollutvalgsmøtene starter kl. 12:00. 

 

 
 
 
30/2021 Godkjenning av dagens protokoll 
 
 

Forslag til vedtak:  

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 15.09.21, godkjennes.  

 

Behandling: 

Protokollen ble gjennomgått. 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 15.09.21, godkjennes.  

 


