
UTSKRIFT AV MØTEBOK 
FOR

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget hadde møte i Osen kommunehus den 28.10.13

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.00

Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder

Forfall:

Steinar Storhaug
Borgny E Granbo

Møtende varamedlemmer:

Andre til stede: Rådmann
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 13/13 – 15/13

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen.

13/13 SELSKAPSKONTROLL I TRØNDERENERGI – PROSJEKTPLAN –
TIDSPUNKT FOR LEVERING AV RAPPORTEN 

Behandling:
Sekretær orienterte om prosjektplan for selskapskontrollen. Prosessen for utarbeidelsen
av plan samt årsaken til forsinkelse for at rapporten ikke foreligger før 28. februar 
2014. Vedtak:

 Kontrollutvalget tar prosjektplan til etterretning.
 Tidspunkt for sluttføring av rapporten godkjennes, 28. februar 2014. 
 Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling;

Kommunestyret tar saken til orientering. 

14/13 BUDSJETT 2014 FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE -
FORSLAG

Behandling:
Sekretær orienterte om saken.
Kontrollutvalget legger frem forslag til budsjett for egen drift.
Saken sendes frem som orientering til rådmannen og som sak til kommunestyret i 
forbindelse med budsjettbehandlingen for kommende budsjettperiode. 

Drift av sekretariatet:
Budsjettet for sekretariatet besluttes av representantskapet for selskapet i henhold til 
selskapsavtalen for Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS.
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Møte kostnader:
Kostnadene med gjennomføring av møtene (møtegodtgjøring, transport, tapt 
arbeidsfortjeneste og forpleining) budsjetteres av rådmannen. 
Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres 
med 7 møter i kontrollutvalget i 2014. 

Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer:
Det settes av 15 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2014.

Vedtak:
 Kontrollutvalget anmoder om at det budsjetteres for 7 møter i kontrollutvalget i 

2014.
 Kontrollutvalget anmoder om at det settes av 15 000,- kr til kurs/konferanser 

for kontrollutvalget i 2014
 Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann.

Innstilling til kommunestyret som vedtak.

15/13 OPPFØLGING POLITISKE SAKER

Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt og diskutert.
Vedtak:
Ingen saker til oppfølging.

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:
Rådmannen orienterte om følgende forhold/saker:

 Kort om utfordringene for kommunen i 2014 med bakgrunn i budsjettprosessen så 
langt.

 Gav noen hovedpunkter fra evalueringen av omorganiseringen i 
sentraladministrasjon i kommunen. 

 Tertialrapport – status drift og investering pr 31.08.2013.
Tertialrapporten er behandlet i kommunestyret .  Det prognoseres med et 
mindreforbruk på ca 700 000,- kr for driften i 2013. Omfaget av investeringer i 
2013 blir betydelig mindre enn budsjettert. 
Tertialrapporten er avlagt i samme format som budsjettet er vedtatt i, og det gjør 
det betydelig lettere og se sammenhengen. 

Drøftinger:
 Under eventuelt ble samarbeidet innen forvaltning tatt opp som tema. Utvalget vil 

forfølge saken og se mer på organisering og beslutningsprosessene i disse 
organisasjonene. 

Neste møte: 9. desember 2013, kl 10.00

Hans Petter Hestmo Arvid Lund
Leder i kontrollutvalget referent


