
Møtebok - Kontrollutvalget i Osen kommune.

Møtested Møtedato Fra kl. Til kl.
Osen
kommunehus 03.11.14 10.00 11.15

Møteleder Hans Petter Hestmo

Møteinnkalling Skriftlig innkalling av 27.10.14

Hans Petter Hestmo
Møtende medlemmer Borgny E Granbo

Steinar Storhaug (varslet)
Fraværende medlemmer

Brynjar Strand
Møtende varamedl.

Rådmann til stede under orienteringene.
Andre møtende

Arvid Lund – sekretær

Beh. saker 13/14 – 14/14

Underskrifter Hans Petter Hestmo 

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

13/14 BUDSJETT 2015, 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. 



Protokoll fra møte i kontrollutvalget i Osen den 03.11.14

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 Osen kommune. 
Med bakgrunn i erfaringer fra tidligere år anbefaler kontrollutvalget at det budsjetteres 
med 7 møter i kontrollutvalget i 2015. 

Kurs og konferanser for kontrollutvalgets medlemmer:
Det settes av 15 000,- kr til kurs/konferanser for kontrollutvalget i 2015.

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 2015
 Saken sendes frem til kommunestyret med kopi til rådmann.
 Innstilling til kommunestyret som vedtak.

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

 Beredskapsplaner for skoler og barnehager i kommunen. 
 Budsjett 2015, drift og investering.

Orienteringssaker / Drøftingssaker:

Orienteringer
Administrasjon ved rådmann orienterte om følgende saker:
 Famulus AS er avviklet – status: 

Famulus AS er avviklet. Kommunen har overtatt selskapet. 
Et bygg er utleid til Fosen vekst og ett bygg er ikke i bruk. Ikke utleid bygg vil gi 
kommunen en årlig driftskostnad på 57 000,- kr.
Salg av tomt er ikke sluttført.

 Tertialrapport nr 2 for 2014.
Tertialrapporten levert ut i møte.
Det ble gitt en informativ og god orientering om status drift og investeringer for 
virksomhetsåret 2014.
Formen rapporten er gitt er oversiktlig og det rapporteres på det nivået budsjettet er 
vedtatt på.
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Drøftingssaker:
Tidsplan for gjennomføring av selskapskontroll Midtre-Namdal avfallsselskap IKS ble drøftet.

Neste møte gjennomføres 12. desember 2014, kl 10.00.

A Lund /referent


