
OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET
J nr: KU O 12/16

MØTEINNKALLING

KONTROLLUTVALGET HAR MØTE I OSEN KOMMUNEHUS
Åpent møte.

MANDAG 3. OKTOBER 2016 KL. 10.00 

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

Saksliste:
10/16 SELSKAPSKONTROLL 2016 – OSEN KOMMUNE – BRANNVESENET 

MIDT IKS 

11/16 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 

Orienteringer / Drøftingssaker:

Orientering:
Administrasjon innkalles for å orientere om følgende sak:

 Tertialrapport nr 2 for 2016. Drift, investering og finans.
o Status og eventuelle tiltak.

 Eierskapsmelding for Osen kommune, status.
 Ny bestilling til Fosen barnevern er iverksatt. Status?

Drøftinger:
 Eventuelt

Til forretningsorden:
Møtet starter med orienteringer fra administrasjon, deretter sak 10/16.

26.09.16

Hans Petter Hestmo (sign)           Arvid Lund
     leder sekretær

Kopi:
 Ordfører
 Rådmann



OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.10.2016 Saksbehandler: Arvid Lund

10/16 SELSKAPSKONTROLL 2016 – OSEN KOMMUNE – BRANNVESENET 
MIDT IKS  

Saksopplysninger:
Kontrollutvalget skal i henhold til vedtak i kommunestyret gjennomføre 
selskapskontroll i 2016 ved Brannvesenet Midt IKS.
Brannvesenet Midt IKS etablert med hjemmel i Lov om interkommunale 
selskap. 
Kontrollen som utvalget skal gjennomføre vil konsentreres om eierstyring, at 
selskapet har de styringsorgan som loven krever og at kommunen får de 
tjenestene som er bestilt og det betales for. 
Selskapskontrollen vil bli gjennomført over to til tre møter i kontrollutvalget. I 
dette møtet vil utvalget gjøre seg kjent med selskapsavtalen, tjenesteavtalen 
mellom selskapet og Osen kommune og Osen kommune sin deltakelse i styrende 
organer for selskapet. 
Selskapsavtale og tjenesteavtale sendes ut til utvalget i egen ekspedisjon.
Behandling i kontrollutvalget:
Kontrollutvalget går gjennom selskapsavtale og tjenesteavtale i møtet.
Kontrollutvalget ber om at administrasjon er tilstede under gjennomgangen. 
Forslag til vedtak:
Ingen innstilling.



OSEN KOMMUNE – KONTROLLUTVALGET

Møte 03.10.2016 Saksbehandler: Arvid Lund

11/16 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


