
UTSKRIFT AV MØTEBOK  
FOR 

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET 
          J nr: KU O 20/17 
Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 18.12.17 
Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.00 
 
Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder 

Morten Osen 
 
Forfall: 

Turid Johannessen 
 
 

Møtende varamedlemmer:  
 

Andre til stede: Ordfører, Rådmann og Sektorleder helse.   
Arvid Lund – sekretær 
 

Behandlede saker: 11/17, 13/17 – 15/17 
 

Lederen ønsket velkommen til møte, det var ingen merknader til innkallingen. 
 
11/17 OPPFØLGING ÅRSOPPGJØRSBREV 2017 – INVESTERINGSREGNSKAPET 

FOR 2016 
Behandling: 
Rådmann orienterte om forholdene som var etterspurt.  
Ompostering fra investering til drift skal gjennomføres.  
Rådmann har gjennomgått merknadene i eget møte med revisjon.  
Vedtak: 
Kontrollutvalget har ingen merknader til saken.  

 
13/17 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG SELSKAPSKONTROLL I 

PERIODEN 2018 - 2020 - KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE  
Behandling i kontrollutvalget: 
Sekretær orienterte om bakgrunn for valgene og mulige prosjekter. 
Kontrollutvalget gjennomarbeider og vedtar plan i første møte 2018. 
Vedtak: 
Saken sluttbehandles i neste møte. 

 
14/17 MØTEPLAN 2018 FOR KONTROLLUTVALGET I OSEN KOMMUNE 

Saksopplysninger: 
 Kontrollutvalget planlegger 6 – 7 møter.  

Møteplanene for kommunestyret og formannskap er styrende for utvalget møteplan.  
Behandling i kontrollutvalget: 
Kontrollutvalget fastsatte egen møteplan for 2018. 

 Vedtak: 
 Møteplan 2018 for kontrollutvalget i Osen kommune: 

5. februar 2018 
16. april 2018 
28. mai 2018 



Protokoll fra møte kontrollutvalget i Osen den 18.12.17
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17. september 2018 
29. oktober 2018 
17. desember 2018 
Alle møtene starter kl 10.00.  

 
15/17 OPPFØLGING POLITISKE SAKER  

Behandling: 
En gjennomgang av de siste politiske sakene.  
Vedtak: 
Ingen saker listet.  

 
Orienteringer/Drøftinger 
Orienteringer: 
Rådmann orienterte om følgende saker:  

 Budsjett 2018 og Ø&H-plan 2018 – 2021  
o Drift 
o Investering 
o Finans 

Ordfører og rådmann orienterte. 
Stramt budsjett for 2018. Synkende antall innbygger gir lavere rammeoverføringer 
som i neste omgang gir utfordringer i tjenesteproduksjon.  
Nedleggelse av tjeneste steder er utfordrende for kommunen. 
Investeringsbudsjett på ca 15 mill kr i 2018. 

 Barnevern: Tilstandsrapport fra Fosen barnevern følger vedlagt.  
Har Osen kommune mottatt tjenester i henhold til bestilling?  
Sektorleder helse orienterte: 
Kommunen mottar i hovedsak de tjenestene de har bestilt fra Fosen barnevern. 
Kommunen har registrert en bedre tilstedeværelse fra barnevernet. 
Tjeneste kan fortsatt forbedres hva gjelder: 
Koordinering med andre enheter / tjeneste leverandører i Osen kommune.  
Forebyggende arbeid – barnevern. 

 
Drøftinger: 
Kommunen sin håndtering av varsel/rapporter om feil og mangler i matrikkelen.  
Rådmann orientert, avklarte noen forhold samt at han ville gi tilbakemelding til egen stab. 
Viktig at de som varsler/rapporterer får tilbakemelding. 
 
Neste møte: 5. februar 2018, kl 10.00 
 
 
Hans Petter Hestmo (sign)       Arvid Lund 
Leder i kontrollutvalget       referent  
 
 
 
Kopi:  Ordfører  
 Rådmann  


