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Orienteringssaker

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:

Orienteringssak 1: Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøter
Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal
lukkes.
Vedlegg 1.
Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse
•

Kontrollutvalg Fjell IKS arrangerer 18. februar en kontrollutvalgskonferanse for
deltakerkommunene. Vi satser på fysisk kurs på Røros. Endringer i programmet
kan påregnes. Det er vedlagt et foreløpig program.
Vedlegg 2.

Orienteringssak 3: Endelige budsjettall for revisjon i 2021
•

Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA vedtok i sak 14/20 budsjett 2021 og
økonomiplan 2021-2024. Honorarer til revisjon er økt med 1 % fra 2020 til 2021
for alle eierkommuner. Kontrollutvalget behandlet i forrige møte budsjett for 2021
og beregnet kr. 449.000 i revisjonshonorar. Endelige tall viser at for Os kommune
blir honorar for 2021 kr. 445.000, altså kr. 4.000 mindre enn først antatt.
Endringen er oversendt kommunedirektøren.
Vedlegg 3.

Orienteringssak 4: Kan kommunedirektøren endre eller redusere kontrollutvalgets
budsjettforslag for kontrollarbeidet?
•

FKT har tidligere sendt spørsmål til departementet ang. tolkning av
kommuneloven § 23-5, andre punktum:
Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller
fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget,
skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget
behandler saken.
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------------------------------------------------------------------------------------------------FKT spurte om kommunedirektøren har rett til å uttale seg til kontrollutvalgets
forslag til budsjett for kontrollarbeidet. I sitt svar viser departementet blant annet
til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av
kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at
kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget
behandler denne typen saker. Departementets svar er vedlagt.
Vedlegg 4.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sakene tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalgets vedtak:
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