
UTSKRIFT AV MØTEBOK 
FOR

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET
J nr: KU O 08/16

Kontrollutvalget hadde møte i Osen kommunehus den 11.04.16

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.00

Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder
Turid Johannessen 

Forfall: Steinar Storhaug
Møtende varamedlemmer:
Andre til stede: Ordfører, Rådmann og Sektorleder helse & omsorg til stede 

under orienteringene.
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 05/16 – 06/16

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

05/16 SKATTEREGNSKAP 2015 – OSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE 
Behandling:
Sekretær gikk gjennom hovedtrekk i skatteregnskapet for 2015. 
Uttalelse:
Kontrollutvalget registrerer en økning i skatteinntektene fra 2014 til 2015 på 1,588 
mill kr. Skatteinngangen i 2015 var ca 1 mill kr over budsjett.
Det er gjennomført 3 arbeidsgiverkontroller i 2015. Dette tilfredsstiller kravet der det 
er felles skatteoppkrevere, da er kravet minimum en i hver kommune.

06/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 
Behandling:
En gjennomgang av de siste politiske sakene. 
Vedtak:
Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om:

 Årsmelding og regnskap for 2015 
 Tertialrapport nr 1 2016. 

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:
Administrasjon orienterte om følgende saker:
 Fjellstyret i Osen kommune.

o Organisering. Hvem skal være representert?
Organiseres iht Fjelloven. Loven omtaler også hvem som skal være representert. 

o Finansiering av virksomheten.
Finansieres av de inntekter styret har gjennom lov og forskrifter. Leieinntekter, 
jakt, fiske…
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o Hvem har kontrollmyndighet – over Fjellstyret.
Kontrollmyndighet er tillagt flere departementer, i hovedsak utføres den gjennom 
Statens landbruks forvaltning (SLT).
Kommunestyret velger Fjellstyret. Kommunen kan be om å få kopi av årsmelding 
og regnskap.

 Status for bestilling av barnevernstjenester fra Fosen barnevern/Rissa kommune.
Sektorleder orienterte om statur. Forslag bestilling skal behandles av rådmannsgruppen, 
så sendes den fram til kommunestyrene i de kommunene som kjøper tjenester av Fosen 
barnevern.

 Organisering av internkontroll innen Pleie og omsorg, sykehjemmet.
o Områder; Fag og forvaltning.
o Nivå deling.

Rådmann og sektorleder orienterte. Arbeidet med å få lagt internkontrollen på data 
pågår. Det ble gjort rede for delingen hva gjelder fag og forvaltning ifm internkontrollen.

 Tidsplan for behandling for Årsmelding og regnskap 2016
Årsmelding og regnskap 2015 behandles i kommunestyret 15. juni 2016.

Drøftinger:
 Ingen

Neste møte: 6. juni 2016, kl 10.00

Hans Petter Hestmo (sign) Arvid Lund
Leder i kontrollutvalget referent


