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Oppfølging av restansesituasjonen i Os kommune
Saksdokumenter:
-Ingen

Saksframlegg:
Saken ble opprinnelig satt opp til behandling i kontrollutvalgets forrige møte, men ble
utsatt på grunn av sykdom.
Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne
av kommunestyret.
Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,
kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser
som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. For kontrollutvalgets
medlemmer og dets sekretariat gjelder forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om
taushetsplikt, jf. forvaltningsloven § 13 mv.
Kommunen fakturerer store summer årlig til sine innbyggere, ca. 40 mill. kroner. Det er
viktig at kommunen har gode innfordringsrutiner for å sikre at utestående fordringer
kommer inn.
Kontrollutvalget har med jevne mellomrom fått en statusoppdatering i fra
administrasjonen når det gjelder restansesituasjonen.
Det ble i 2016 etablert et felles regnskapskontor for Os, Røros og Holtålen og det antas
at rutiner for innfordringsarbeidet er under endring. Det kan derfor være spesielt aktuelt
å få en orientering om dette.
Administrasjonen er innkalt til møtet og vil gi utvalget en oppdatering, samt svare på
eventuelle spørsmål i fra utvalget.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Administrasjonens gjennomgang angående restansesituasjonen i Os kommune tas til
orientering.
Behandling:
Kontrollutvalget har fått ettersendt et notat i fra regnskapskontorets leder som orienterer
om restanser og status på innfordringsarbeidet.
Leder for felles regnskapskontor var tilstede under behandlingen og gikk igjennom
utsendt notat samt svarte på spørsmål i fra utvalget.
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------------------------------------------------------------------------------------------------Utvalget ønsker en løpende orientering om status for restanser.
Regnskapsleder sender statusrapport pr. 1. mai før neste møte.
Kontrollutvalgets vedtak:
Administrasjonens gjennomgang angående restansesituasjonen i Os kommune tas til
orientering.
Saken følges opp i neste møte.
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