
UTSKRIFT AV MØTEBOK 
FOR

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget hadde møte i Osen kommunehus den 16.09.13

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.00

Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder

Forfall:

Steinar Storhaug

Borgny E Granbo (varslet)

Møtende varamedlemmer: Ble kontaktet, kunne ikke møte.

Andre til stede: Forvaltningsrevisor Mette Sandvik fra Fosen 
kommunerevisjon.
Ordfører
Rådmann
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 11/13 – 12/13

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen.

11/13 FORVALTNINGSREVISJON 2013 – ØKONOMISTYRING, OSEN 
KOMMUNE – SLUTTBEHANDLING
Behandling:
Forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.
Rådmannen var til stede og gav sine merknader og svarte på spørsmål om forhold som 
er omtalt i rapporten.
Vedtak:

 Kommunen må oppdatere sitt økonomireglement, slik at det minimum 
oppfyller kravene i Årsbudsjettforskriftens § 10 og merknader til denne, samt 
samsvarer med vedtatt delegasjonsreglement.

 Kommunen må formalisere prosedyrer for budsjettoppfølgings- og 
rapporteringsprosessen i oppdatert økonomireglement.

 Kommunen skal gjennomføre tertialrapportering for drift og investering ihht 
oppdatert økonomireglement og følge Årsbudsjett- og årsregnskapsforskriftens 
krav regnskapets innhold for sin rapportering.

 Kommunen skal som oppfølging av tertialrapportering utarbeide snarlig 
påfølgende budsjettreguleringssak ved vesentlige avvik.

 Saken sendes frem til kommunestyret med innstilling lik vedtak.

12/13 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 
Behandling:
Aktuelle saker ble omtalt og diskutert. 
Vedtak:
Ingen saker til oppfølging. 



Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 16.09.13

2

Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:
Ordfører og rådmannen var til stede og orienterte om følgende saker:

 Status for Famulus AS
Avviklingsstyre er valgt og plan for avvikling er iverksatt. 

 Tertialrapport – status drift og investering pr 31.08.2013.
Tertialrapporten ikke ferdig utarbeidet. Behandles i kommunestyret oktober 2013.
Muntlig tilbakemelding ble gitt:
Status drift:
Vil holde rammen, men ser noen utfordringer innen pleie og omsorg.
Status investering:
Vil ikke få gjennomført alt som er planlagt for 2013.

Drøftinger:
 Oppfølging av tilsynene som er gjennomført ved kommunens skoler og barnehager 

ble drøftet. Oppfølgingen gjennomføres høsten 2013.
 Sekretær orienterte om endringer i kommuneloven som har og vil ha betydning for 

utvalget sitt virke. 
Åpne møter fra 01.07.2013.  

 Status for selskapskontroll i Trønderenergi ble gitt.
Rapporten ferdig 28. feb 2014.

Neste møte: 28. oktober 2013, kl 10.00

Hans Petter Hestmo Arvid Lund
Leder i kontrollutvalget referent


