
OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
J nr: KU O 12/15

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS
MANDAG 24. AUGUST 2015 KL. 10.00 

Eventuelle forfall meldes til tlf. 72 57 82 00 – Osen kommunehus

Saksliste:

11/15 BUDSJETT 2016, FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE –
FORSLAG

12/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orientering:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

 Økonomisk status for virksomhetsåret 2015, drift og investering. 
 Status kommunereform for Osen kommune.
 Barnevern i Osen kommune – status.
 Innkallinger og referat for kontrollutvalget – Osen kommune. Ny hjemmeside.

o Det settes av 45 min til orienteringene. 

Drøftinger:
Sak sendt fram til kontrollutvalget. Sak sendes ut til kontrollutvalgets medlemmer i egen 
ekspedisjon. 

17.08.15

Hans Petter Hestmo (sign)           Arvid Lund
     leder sekretær

Kopi:
 Ordfører
 Rådmann

11/15 BUDSJETT 2016, FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE –
FORSLAG



OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 24.08.15 Saksbehandler: Arvid Lund

Saksopplysninger:
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.

Møtekostnader:
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 2016. 

Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer:
Det settes av 15 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2016.
Nytt kontrollutvalg velges i forbindelse med kommunevalget høsten 2015, noe 
opplæring av de nye medlemmer er ønskelig og nødvendig.

Behandling i kontrollutvalget:
Utvalget fatter vedtak og innstilling i saken.

Forslag til vedtak:
Legges frem uten forslag til vedtak. 

12/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER  

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har dette som en fast sak på hvert møte, der utvalget har 
mulighet for å ta opp saker som er behandlet og under behandling i kommunen. 



OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 24.08.15 Saksbehandler: Arvid Lund

Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget går gjennom saker som tas opp av utvalgsmedlemmene. 
Forslag til vedtak:
Ingen innstilling


