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Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding av 02.02.23, angående bransjemøte 
06.12.22, til orientering.  
  
 
Vedlegg 
-Svar på  melding om vedtak i kontrollutvalgets sak 6/23 
 
 
Saksopplysninger: 
I følge Kontroll- og revisjonsforskriften skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn og kontroll 
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget kan ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer.  
Bakgrunn for denne saken er et bransjemøte som ble holdt 06.12.22 med 
håndverksnæringen i regi av Røros kommune v/byggesak der næringskoordinator også 
deltok. Der holdt en av byggesaksbehandlerne en orientering om relevant saksbehandling 
knyttet til bygging/ombygging m.m.. I den forbindelse viste saksbehandler fram at aktuelt 
skjema som kunne anvendes i forbindelse med søknadsprosess. Dette skjemaet var knyttet 
til en nettside, et enkeltpersonforetak som vedkommende har. 
  
Kontrollutvalget behandlet i forrige møte et innspill angående byggemøtet og stilte spørsmål 
til kommunens vurderinger i forhold til ansattes forståelse av skille mellom kommunale og 
private gjøremål. 
  
Kommunedirektøren var tilstede under behandlingen og redegjorde for kommunens 
vurderinger i forbindelse med denne hendelsen. Hun svarte videre på spørsmål i fra 
utvalget.  
  
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 
  
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende en skriftlig redegjørelse angående 
hendelsen i byggemøte 6. desember 2022. Tilbakemeldingen legges fram for utvalget i neste 
møte. 
  
Sekretariatet mottok skriftlig tilbakemelding i fra kommunedirektøren 02.02.23.  
  
I tilbakemeldingen skriver kommunedirektøren blant annet: 
«Det skal ikke herske noen tvil om habilitet til saksbehandling i Røros kommune og som kan 
svekke tilliten til kommunen. Jeg beklager derfor at denne hendelsen kunne bidra til dette. 
Samtidig ønsker jeg å poengtere at det aldri var ment som noen reklame for den aktuelle 
nettsiden, men som et praktisk tips ved at dette skjemaet ble vist fram i møtet. Det skulle 
uansett ikke ha skjedd.» 
  
Det kommer videre fram i kommunedirektørens tilbakemelding at kommunen arbeider for å 
få på plass et system der eventuelle enkeltpersonforetak som ansatte kan være innehaver 



av, kan synliggjøres. Styrevervregisteret kan være et godt tiltak for å sikre åpenhet rundt 
styreverv og enkeltpersonforetak blant kommunens ledere og saksbehandlere. 
  
Samtidig skal kommunen, med utgangspunkt i etisk reglement, gjennomføre en samtale og 
en oppfølging mellom leder og medarbeider om hvorvidt et eventuelt enkeltpersonforetak er 
innenfor rammen av det som kan håndteres opp mot aktuell jobb/yrke.  
Kommunedirektørens tilbakemelding følger saken som vedlegg. 
  
Vurdering: 
Sekretariatet er av den oppfatning at tilbakemeldingen viser at kommunen jobber aktivt med 
ansattes forståelse for skillet mellom private og kommunale gjøremål. 
  
Utvalget må på bakgrunn av informasjon som framkommer under behandlingen ta stilling til 
om de ønsker videre behandling. 
  
 
 


