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Oppfølging av restansesituasjonen i Os kommune
Saksdokumenter:
- Oversikt over restansesituasjonen legges frem i møtet

Saksframlegg:
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 fikk fram til år 2016 med jevne mellomrom en statusoppdatering i fra
administrasjonen angående restansesituasjonen.
Det ble i 2016 etablert et felles regnskapskontor for Os, Røros og Holtålen som har
ansvar for fakturering og innfordring.
Den 23.01.19 behandlet kontrollutvalget sak 07/19 – oppfølging av restansesituasjonen
hvor administrasjonen var innkalt for en gjennomgang av kommunens restanser, samt
svare på eventuelle spørsmål i fra utvalget. Redegjørelsen viste en positiv utvikling når
det gjelder restansene i kommunen, og at avdelingen hadde hatt fokus på innfordring og
innfordringsrutiner.
Siden har kontrollutvalget hatt en gjennomgang av restansene to ganger i året, sist i sak
12/21.
I tråd med utvalgets årsplan skal utvalget få en orientering om restanseutviklingen to
ganger pr. år, og dette blir første gjennomgang for 2022. Kommunedirektør har meldt at
økonomisjef Grete Nesset i Os kommune vil presentere tallene.
En oversikt over restansene pr. 31.12.21 vil legges frem i møtet.
Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som legges frem vurdere om de tar saken til
orientering eller om de ønsker andre alternativer.
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Kontrollutvalget tar oversikt og gjennomgang av restansesituasjonen i Os kommune til
orientering.
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