
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune 
 
Arkivsak: 21/80 

Møtedato/tid: 16.02.2021 kl 08:45-11:45 

Møtested: Kommunehuset - møterom Buholmråsa 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Trygve Rånes, leder  
Åse H. Rødøy  
Morten A. Osen  
Oddbjørn Ovesen  
Rannveig Vingsand (2.vara)  

 
Forfall: 

 

Anita Nøstvold meldte forfall.  
1 vara Magnar Sæter ble innkalt, men kunne ikke møte.   

 

 
Andre møtende: 
Liv Tronstad, Konsek Trøndelag IKS 
John Einar Høvik, Ordfører 
Roar Leirset, Rådmann, sak 03/21 og sak 06/21 
Mette Sandvik, Revisjon Midt-Norge SA, via teams, sak 03/21 
Petter Andreas Gudding, Revisjon Midt-Norge SA, via teams, sak 04/21 
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, via teams, sak 05/21 
 

 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/21 Referatsaker 16.02.2021 

02/21 Rapportering av timer 

03/21 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og omsorg 

04/21 Forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser - Prosjektplan 

05/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt IKS - prosjektplan 

06/21 Orientering fra rådmannen - Ansettelser i kommunen 

07/21 Kontrollutvalgets årsplan 2021 

08/21 Møteprotokoll 16.02.2021 

 
 
 
 
  



Sak 01/21 Referatsaker 16.02.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 01/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering 

 

 
 

Sak 02/21 Rapportering av timer 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 02/21 

 
Forslag til vedtak 
Her skrives forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte. 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar rapporten fra Revisjon Midt-Norge til orientering 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapporten fra Revisjon Midt-Norge til orientering 

 

 
 

Sak 03/21 Forvaltningsrevisjon - Kvalitet og internkontroll i pleie- og 
omsorg 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 03/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og 
internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten  

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 

6.2 
3. Kommunestyret ber rådammen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 



utgangen av 2021 på hvordan anbefalingene er fulgt opp. 

 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte 
 
Omforent forslag 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og 
internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten  

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 

6.2 
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 

utgangen av 2022 på hvordan anbefalingene er fulgt opp, med en 
statusrapport til kontrollutvalget i løpet av 2021. 
 

Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til forvaltningsrevisjonsrapport - Kvalitet og 
internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten  

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret tar rapporten til orientering 
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors sine anbefalinger i kapittel 

6.2 
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere skriftlig til kontrollutvalget innen 

utgangen av 2022 på hvordan anbefalingene er fulgt opp, med en 
statusrapport til kontrollutvalget i løpet av 2021. 

 
 

 
 

Sak 04/21 Forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser - Prosjektplan 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 04/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til prosjektplan for Forvaltningsrevisjon offentlige anskaffelser 

 



 
 

Sak 05/21 Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon Brannvesenet Midt 
IKS - prosjektplan 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 05/21 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges frem til drøfting uten forslag til vedtak. 

 
 
Behandling: 
Revisor orienterte 
 
Omforent forsalg i møtet: 
 
Kontrollutvalget takker for invitasjonen, men pga. ressurssituasjonen har Osen dessverre 
ikke mulighet til å delta i et fellesprosjekt denne gangen. 
 
Omforent forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget takker for invitasjonen, men pga. ressurssituasjonen har Osen dessverre 
ikke mulighet til å delta i et fellesprosjekt denne gangen. 
 

 

 
 

Sak 06/21 Orientering fra rådmannen - Ansettelser i kommunen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 06/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. 

 
 
Behandling: 
Rådmannen orienterte. 
 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering 

 

 
 

Sak 07/21 Kontrollutvalgets årsplan 2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 07/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021. 



 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til årsplan for sin virksomhet i 2021 

 

 
 

Sak 08/21 Møteprotokoll 16.02.2021 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 16.02.2021 08/21 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 15.02.2021, godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Forslag til vedtak enstemmig vedtatt 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 16.02.2021, godkjennes 

 

 
 
 
 
 


