
UTSKRIFT AV MØTEBOK  
FOR 

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET 
          J nr: KU O 18/17 
Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 16.10.17 
Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.30 
 
Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder 

Morten Osen 
 
Forfall: 

Turid Johannessen 
 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Andre til stede: Rådmann og sektorleder oppvekst og kultur  
Arvid Lund – sekretær 
 

Behandlede saker: 11/17 – 12/17 
 

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen. 
 
11/17 OPPFØLGING ÅRSOPPGJØRSBREV 2017 – INVESTERINGSREGNSKAPET 

FOR 2016 
Behandling: 
Saken ble ikke behandlet. 
Vedtak: 
Saken tas opp til behandling i neste møte. 

 
12/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER  

Behandling: 
En gjennomgang av de siste politiske sakene.  
Vedtak: 
Administrasjon innkalles får å orientere om følgende forhold: 

 Kommunen interkontroll for at politiske vedtak blir gjennomført. 
Tilbakemelding til beslutningstaker. 

 Budsjett for 2018, drift og investering. 
 
Orienteringer/Drøftinger 
Orienteringer: 
Rådmann orienterte om følgende saker:  

 Tertialrapport nr 2 2017.  
Prognose på noe merforbruk innen skole og barnehage.. 
Større investeringsbehov enn budsjettert, regulering vil bli behandlet nov/des 2017. 
Kommunen har vedtatt eget økonomireglement som beskriver innholdet i en 
tertialrapport. 

 Lokale lønnsforhandlinger 2017 
o Grunnlagsdokumenter – lønnspolitiske retningslinjer? 

Kommunen har ikke utarbeidet og vedtatt egne lønnspolitiske retningslinjer. 



Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 16.10.17

2 

o Økonomisk ramme 
Økonomiske rammer gitt av kommunestyret gjennom vedtatt budsjett for 2017. 

o Organisering og gjennomføring. 
Drøftingsmøte med alle og forhandlinger med den enkelte organisasjon er 
gjennomført. 
Resultatet etter forhandlingene meddeles den enkelte lønnsmottaker av 
arbeidsgiver. 
Rådmann leder administrativt forhandlingsutvalg. 
 

Sektorleder oppvekst og kultur orienterte om: 
 Internkontroll i oppvekstsektoren.  

o Organisering 
Oppgavene er lagt i linjeorganisasjon. Oppgaver er tillagt de forskjellige 
nivåene i organisasjon. 

o Avvikshåndtering. 
Elektronisk system kan demonstreres, ikke elektronisk – dokumenteres. 
Avvikene behandles i linja i henhold til gitte oppdrag. 
Det elektroniske systemet er ikke oppdatert slik at noe håndteres på papir. 
Det arbeides fortløpende med oppdatering av det elektroniske systemet. 

 
Drøftinger: 
Ingen 
 
Neste møte: 18. desember 2017, kl 10.00 
 
 
Hans Petter Hestmo (sign)       Arvid Lund 
Leder i kontrollutvalget       referent  
 
 
 
Kopi:  Ordfører  
 Rådmann  


