Os kommune
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget

---------------------------------------------------------------------------------------------Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saknr.

”Nystuggu”, Os kommunehus og Teams
Mandag 12. september 2022
Kl. 12:00 – 14:30
26-35

Medlemmer:
Leder Arne Grue
Steinar Simensen
Aagje Wesselius
Kai Inge Trøan

Forfall:
Live Mestvedthagen Ryen
Gerd Rise

Vara:
Ingen
Andre:
Fra Tolga kontrollutvalg:
Toril Eva Steien – sak 27/22
Fra Revisjon Midt-Norge SA: Johannes Nestvold i sak 29/22, via Teams
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS: Torill Bakken

Merknad:
Møtet var tilrettelagt for mulighet til å delta via Teams. Dette gjelder først og fremst
revisor og evt. publikum.

Os i Ø, 12. september 2022

Torill Bakken
Torill Bakken
Møtesekretær

Neste ordinære møte er fastsatt til mandag 21.november 2022 kl. 12:00.
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26/2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 12.09.22 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 12.09.22 godkjennes.

27/2022

Orientering i fra Tos Asvo AS

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra Tos Asvo AS´ledelse til orientering.

Behandling:
Daglig leder i Tos Asvo AS presenterte bedriften og gikk igjennom årsrapporten.
Presentasjonen ligger ved sakspapirene.
Det skal kalles inn til eiermøte i Tos Asvo AS i løpet av høsten. Det ble anbefalt at
kontrollutvalgsleder i Os og Tolga inviteres til dette møtet.

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra Tos Asvo AS´ledelse til orientering.
Det anbefales at kontrollutvalgenes ledere i Tolga og Os inviteres til eiermøtet i Tos Asvo
AS høsten 2022.

28/2022

Forenklet etterlevelseskontroll 2021

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak
for økonomiforvaltningen i Os kommune til orientering.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak
for økonomiforvaltningen i Os kommune til orientering.
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29/2022

Orientering om status pågående rapport om «Tidlig
innsats og inkluderende læringsmiljø»

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors redegjørelse angående status for
forvaltningsprosjektet «Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø» til orientering.
Behandling:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor deltok via Teams og ga utvalget en orientering om
status for prosjektet.
Det er forsinket grunnet ønsket utsettelse av innhenting av materiale i fra
administrasjonen.
Revisor har ennå igjen noe innhenting av data.
Rapporten antas ferdigstilt til første møtet i 2023.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar forvaltningsrevisors redegjørelse angående status for
forvaltningsprosjektet «Tidlig innsats og inkluderende læringsmiljø» til orientering.

30/2022

Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig
revisor

Sekretariatets forslag til vedtak
Os kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 26.
august 2022 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Os kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 26.
august 2022 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

31/2022

Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon MidtNorge SA

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar Revisjon Midt-Norges årsberetning til orientering.
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Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tar Revisjon Midt-Norges årsberetning til orientering.

32/2022

Budsjett 2023 for kontroll og tilsyn i Os kommune

Forslag til innstilling:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Os kommune for
2023 på kr 763 000.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.
Behandling:
Utvalget gikk igjennom det framlagte budsjettforslaget.
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak til innstilling:
Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret:
Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Os kommune for
2023 på kr 763 000.
Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via
formannskapet.

33/2022

Orienteringssaker

Kontrollutvalgets vedtak:
Orienteringssak 1: Brev fra Revisjon Midt-Norge SA
Tas til orientering.
Orienteringssak 2: Invitasjon til fagdag
Sekretariatet melder på tre deltakere.
Orienteringssak 3: Kurs for kontrollutvalgsledere
Tas til orientering.
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34/2022

Eventuelt

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Utvalget ønsker en oppdatering i fra enheten teknisk angående rapporten
«Byggesaksbehandling».

35/2022

Godkjenning av dagens protokoll

Forslag til vedtak:
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 12.09.22, godkjennes.
Behandling:
Protokollen ble gjennomgått etter møtet.
Kontrollutvalgets vedtak:
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 12.09.22, godkjennes.
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