
OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
J nr: KU O 08/15

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS
MANDAG 27. APRIL 2015 KL. 10.00 

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

Saksliste:
06/15 SKATTEREGNSKAP 2014 – OSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE 

07/15 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON 2015 –
KOMMUNESTYRETS DELEGASJON AV MYNDIGHET 

08/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 – OSEN KOMMUNE – TIL 
UTTALELSE

09/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orientering:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende saker:

 Kommunen sin rolle i forbindelse med næringsutvikling i kommunen.
o Saksbehandling i kommunen, organisering.
o Rammer for arbeidet, internt og eksterne midler.
o Kommunen sine retningslinjer.
o Status.

Det settes av 30 min til orienteringen og den starter kl 1130.

Drøftinger:
 Barnevern i Osen kommune – kjøp av tjenester fra Rissa kommune?

Som grunnlag for diskusjon sendes rapport etter forvaltningsrevisjon – Fosen 
barnevern. Rapporten er behandlet av Ørland og Rissa. (Sendes til utvalget sine 
medlemmer og rådmann.)

21.04.15

Hans Petter Hestmo (sign)           Arvid Lund
     leder sekretær

Kopi:
 Ordfører
 Rådmann

06/15 SKATTEREGNSKAP 2014 – OSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE 
Saksopplysninger:



OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 27.04.15 Saksbehandler: Arvid Lund

Kontrollutvalget kan i henhold til forskrift fra skatteetaten uttale seg om 
kommunens skatteregnskap. 
Vedlagt følger skatteregnskap og kontrollrapport 2014 for Osen kommune.
Behandling i kontrollutvalget:
Utvalget går gjennom saken og gir sin uttalelse. 
Forslag til uttalelse:
Ingen innstilling

07/15 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON 2015 –
KOMMUNESTYRETS DELEGASJON AV MYNDIGHET 

Saksopplysninger:
Vedlagt følger utkast til prosjektplan.



OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 27.04.15 Saksbehandler: Arvid Lund

Forvaltningsrevisor vil presentere prosjektplan i møte. 
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget går gjennom prosjektplan og vedtar endelig plan. 
Forslag til vedtak:
Prosjektplan vedtas som framlagt. 

08/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 – OSEN KOMMUNE – TIL 
UTTALELSE

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal i henhold til lov og forskrift uttale seg om årsmelding og 
regnskap. Uttalelsen skal legges frem for formannskapet i forbindelse med deres 
behandling av regnskapet. Kontrollutvalgets uttalelse skal legges ved 



OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 27.04.15 Saksbehandler: Arvid Lund

formannskapets innstilling til kommunestyret. 
Årsmelding og kommuneregnskap for 2014 sendes ut i egen ekspedisjon. 
Revisjonsberetningen leveres ut i møte. 
Behandling i kontrollutvalget:
Revisor vil gå gjennom regnskapet for utvalget.
Administrasjon vil være tilstede i møte for å gi sine merknader samt svare på 
spørsmål fra utvalget. Administrasjon møter kl 11.00.
Forslag til uttalelse:
Ingen forslag til uttalelse.

09/15 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. 
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget går gjennom saker som tas opp av utvalgsmedlemmene. 
Forslag til vedtak:
Ingen innstilling


