
UTSKRIFT AV MØTEBOK 
FOR

OSEN KOMMUNE  -   KONTROLLUTVALGET
J nr: KU O 09/15

Kontrollutvalget hadde møte i Osen rådhus den 27.04.15

Møtet startet kl 10.00 og sluttet kl 12.45

Tilstede på møtet: Hans Petter Hestmo – leder
Borgny E Granbo

Forfall: Steinar Storhaug, (varslet)
Møtende varamedlemmer: Brynjar Strand
Andre til stede: Monika Sundt og Mette Sandvik fra Fosen 

kommunerevisjon.
Rådmann til stede under orienteringen, drøftingen og sak 
08/15
Arvid Lund – sekretær

Behandlede saker: 06/15 – 10/15

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

06/15 SKATTEREGNSKAP 2014 – OSEN KOMMUNE – TIL UTTALELSE 
Behandling:
Sekretær gikk gjennom hovedtrekk i skatteregnskapet for 2014. 
Uttalelse:
Kontrollutvalget registrerer en nedgang i skatteinntektene fra 2013 til 2014, 392 500,-
kr lavere. 226 16 4,- kr lavere enn budsjettert for 2014. 
Antall arbeidsgiverkontroller er ikke gjennomført i henhold til kravet som er 5 %, 
resultatet for 2014 er 1,8 %. 

07/15 PROSJEKTPLAN – FORVALTNINGSREVISJON 2015 –
KOMMUNESTYRETS DELEGASJON AV MYNDIGHET  
Behandling:
Mette Sandvik fra Fosen kommunerevisjon gikk gjennom forslag til prosjektplan. 
Vedtak:
Prosjektplan ble vedtatt som framlagt. 

08/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 – OSEN KOMMUNE – TIL 
UTTALELSE
Behandling:
Monika Sundt gikk gjennom hovedoversiktene i regnskapet, årsmeldingen og 
revisjonsberetningen for kontrollutvalget.
Rådmann gav sine kommentarer til regnskap og årsmelding 2014. 
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Uttalelse:
 Kontrollutvalget slutter seg til revisjonsberetningen med forbehold gitt av 

Fosen kommunerevisjon. 
 Formen årsmeldingen er gitt er informativ og konsistent i forhold til 

regnskapet.
 Uttalelsen sendes fram til kommunestyret.

09/15 OPPFØLGING POLITISKE SAKER 
Behandling:
En gjennomgang av de siste politiske sakene. 
Vedtak:
Administrasjon innkalles til neste møte for å orientere om:

 Tertialrapport I 2015. 

10/15 BARNEVERN – KJØP AV TJENESTEN FRA FOSEN BARNEVERN / RISSA 
KOMMUNE
Bakgrunn: 
Med bakgrunn i drøftingen gjennomført i møte, besluttet kontrollutvalget å ta dette 
som egen sak.
Kommunestyret i Ørland kommune vedtok at de vil ha gjennomført en 
forvaltningsrevisjon innen barnevern i 2014. Kontrollutvalget i Rissa kommune 
besluttet at de også ville behandle revisjonsrapporten.
Rapporten etter forvaltningsrevisjon er grunnlag for saken.
I rapporten er det beskrevet funn som går direkte på forhold i Fosen barnevern, 
internkontroll.
Ansvaret for barneverntjenesten i den respektive kommune tilligger kommunestyret i 
kommunen. Det er myndighetsutøvelsen som er delegert fra kjøper kommunen til 
Fosen barnevern/Rissa kommune.
Kommunens egen internkontroll som skal sikre at kommunen har barneverntjeneste i 
henhold til lov og kommunestyret sine vedtak var ikke på plass, ikke dekkende. 
Bestillingene av tjenesten fra kommunene til Fosen barnevern ble etterspurt og 
kontrollert. Bestillingene var meget generelle og viste i hovedsak til Lov om 
barneverntjenester. 
Kommunens satsing på forebyggende arbeid gjennom koordinering med andre etater i 
kommunen var/er ikke omtalt. 
En detaljert bestilling fra kommunen til Fosen barnevern vil kunne brukes som 
kommunen sin «internkontroll».
Under behandlingen av rapporten i kommunestyret i Rissa ble Fosen barnevern gitt i 
oppdrag å ta en aktiv rolle i forbindelse med å få utarbeidet detaljerte bestillinger fra 
sine kunder.
Behandling:
Under drøftingen av saken var rådmann til stede.
Kontrollutvalget besluttet å fatte vedtak i saken og sende den fram til kommunestyret.
Vedtak:

 Kommunestyret pålegger rådmann å utarbeide en detaljert bestilling fra Osen
kommune til Rissa kommune for kjøp av barneverntjenester. Bestillingen 
behandles av kommunestyret senest november 2015. 

 Saken sendes fram til kommunestyret.  
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Orienteringer/Drøftinger

Orienteringer:
Rådmann for å orientere om kommunen sin rolle i forbindelse med næringsutvikling i 
kommunen: 
Følgende tema ble berørt i orienteringen: 

 Saksbehandling i kommunen, organisering.
 Rammer for arbeidet, internt og eksterne midler.
 Kommunen sine retningslinjer.
 Status

Det ble gitt en god orientering om hvordan kommunen arbeider med næringssaker i 
kommunen. Kommunens vedtatte kriterier for behandling av søknader ble lagt fram i møte.

Revisor orienterte om; Årsoppgjørsbrev – Osen kommunes årsregnskap 2014.

Drøftinger:
Barnevern i Osen kommune – kjøp av tjenester fra Rissa kommune?
Ble behandlet som egen sak, sak 10/15.

Neste møte: 15. juni 2015, kl 10.00

Hans Petter Hestmo (sign) Arvid Lund
Leder i kontrollutvalget referent


