
Møtebok - Kontrollutvalget i Osen kommune.

Møtested Møtedato Fra kl. Til kl.
Osen
kommunehus 22.09.14 10.00 11.45

Møteleder Hans Petter Hestmo

Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 02.09.14

Hans Petter Hestmo
Møtende medlemmer

Steinar Storhaug (varslet)
Fraværende medlemmer Borgny E Granbo (varslet)

Brynjar Strand
Møtende varamedl.

Rådmann og Sigrid Angen til stede under 
orienteringene.

Andre møtende
Arvid Lund – sekretær

Beh. saker 10/14 – 12/14

Underskrifter Hans Petter Hestmo 

Lederen ønsket velkommen til møtet. Merknader til innkallingen: Ingen merknader.

10/14 INVITASJON TIL SAMARBEID OM SELSKAPSKONTROLL MED 
BOMVEGSELSKAPER – FRA KONTROLLUTVALGET I SØR-
TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE.

Behandling:
Sekretær orienterte om invitasjon til samarbeid om selskapskontroll med 
bomveiselskap. 
Innretning på kontrollen og den økonomiske rammen er ikke klarlagt så utvalget vil 
ikke binde seg. Sekretær deltar under planleggingen av kontrollen. 



Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Osen den 22.09.14

Vedtak:
 Sekretær deltar i prosessen ved planlegging av selskapskontrollen.
 Når rammene for og innretningen av kontrollen er fastlagt legges det frem for 

kontrollutvalget i egen sak. 

11/14 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL 2014 – MIDTRE 
NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS 

Behandling:
Plan for gjennomføring av selskapskontrollen ble drøftet. 
Vedtak:

 Sekretær gjennomfører selskapskontrollen med bakgrunn i bedriftsbesøk og 
gjennomgang av styringsdokumenter.

 Sekretær utarbeider rapport som sendes på høring til selskapet.
 Rapporten legges frem for behandling i kontrollutvalget. 

12/14 OPPFØLGING POLITISKE SAKER
Behandling:
En gjennomgang av aktuelle saker ble gjennomført.
Vedtak:
Utvalget vil be administrasjon om orienteringer om følgende saker i neste møte: 

 Famulus AS er avviklet – status: 
o Status for bygg som var i Famulus sin portefølje; Leietakere? 

Driftskostnader? 
 Tertialrapport nr 2 for 2014.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer
Administrasjon orienterte om følgende saker:

 Økonomisk status for kommunen med utgangspunkt i tertialrapport nr 1 2014. 
Utarbeidelsen av tertialrapport nr 2 2014 var ikke sluttført. Orientering om tertial nr 2 
vil bli gitt i neste møte. 

 Orienterte om folkehelse arbeidet i Osen kommune, organisering, tiltak som er 
iverksatt samt planlagte tiltak ble omtalt.
En omfattende og grei orientering ble gitt

Drøftingssaker:
Ingen drøftinger ble gjennomført.

Neste møte gjennomføres 3. november 2014, kl 10.00.

A Lund /referent


