
UTSKRIFT AV MØTEBOK  
FOR 

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET 
          J nr: KU O9/18 
Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 30.04.18 
 
Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.45 
 
Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder 

Morten A Osen 
 
Forfall: 

 
Turid Johannessen (varslet) 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Andre til stede: Revisor Knut Tanem fra Revisjon Midt-Norge SA. 
Ordfører, rådmann og sektorleder oppvekst.  
Arvid Lund – sekretær 
 

Behandlede saker: 05/18 – 07/18 
 

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen. 
 
05/18 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2017 – OSEN KOMMUNE – TIL 

UTTALELSE  
Behandling: 
Revisor gikk gjennom hovedoversiktene i regnskapet, årsmeldingen og 
revisjonsberetningen for virksomhetsåret 2017. 
Ordfører og Rådmann tilstede og svarte på spørsmål fra utvalget. 
Uttalelse: 

 Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen gitt av Fosen 
kommunerevisjon.  

 Årsmeldingen er informativ og konsistent i forhold til regnskapet. 
 Skillet drift / investering er viktig for kommunen. 

Avgrensningene mellom driftsregnskap og investeringsregnskap er gitt i KRS 4 
(god kommunal regnskapsskikk). 
 

06/18 SKATTEREGNSKAP 2017 – OSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE  
Behandling: 
Sekretær gikk gjennom skatteregnskapet. 
Uttalelse: 
Kontrollutvalget register at skatteinngangen i Osen kommune for 2017 viser et 
overskudd på kr 3 059 998,00 i forhold til budsjett og kr 2 056 069,00 høyere enn i 
2016. 
Det er gjennomført 3 arbeidsgiverkontroller i Osen kommune i 2017. Det er ikke angitt 
hvor stor andel dette utgjør av totalt antall arbeidsgivere i kommunen.  
For Fosen totalt sett er det gjennomført 56 kontroller, noe som utgjør 5,1 % av totalt 
antall arbeidsgivere og er dermed innenfor kravet på minimum 5 %. 
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Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Osen kommune fra 
Skatteetaten tas til orientering. 

 
07/18 OPPFØLGING POLITISKE SAKER  

Behandling: 
En gjennomgang av de siste politiske sakene.  
Vedtak: 
Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om: 

 Tertialrapport nr 1 2018.  
 
Orienteringer/Drøftinger 
 
Orienteringer: 
Revisor orienterte om Årsoppgjørsbrev – Osen kommunes årsregnskap 2017.   
 
Sektorleder oppvekst orienterte om: 

 Kommunen sitt tilsynsansvar – kommunale og private barnehager. 
o Rutiner for gjennomføring av tilsyn. 

Rutiner for gjennomføring av tilsyn ble gjennomgått. 
Kommunen i Fosen region samarbeider om tilsynsoppgaven slik at kommunens 
egne ansatte ikke gjennomfører tilsyn ved barnehager i egen kommune. 
Ingen private barnehager i Osen kommune. 

o Tilsyn i 2017 og 2018? 
Det er gjennomført et tilsyn ved barnehagene i Osen i perioden. Det er 
gjennomført i forbindelse med sammenslåing av to enheter.  

o Resultat – oppfølging? 
Tilsynene følges opp av eier sammen med de som har gjennomført tilsynet. 
Tilsynsrapportene sendes frem for politisk behandling. 

 
Drøftinger: 
Ingen 
 
 
Neste møte: 28. mai 2018, kl 10.00 
 
 
 
Hans Petter Hestmo (sign)       Arvid Lund 
Leder i kontrollutvalget       referent 
  


