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SVAR - MELDING OM VEDTAK I KONTROLLUTVALGET - SAK 6/23 
 
Utgangspunktet for orienteringen i kontrollutvalget 220123 fra kommunedirektøren, var et 
bransjemøte 061222 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.  
 
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. 
 
Vi har over en periode arbeidet med å få på plass et transparent system, et register, der 
eventuelle enkeltpersonforetak som ansatte kan være innehaver av, kan synliggjøres. Det var 
nærliggende å vurdere styrevervregisteret.no som vi allerede har inne i våre rutiner ved at 
folkevalgte og også ledere kan registrere styreverv m.m.. Styrevervregisteret.no laster 
automatisk opp informasjon fra Enhetsregisteret og Foretaksregisteret i Brønnøysund en gang i 
året. Det henter også data fra Skatteetatens aksjonærregister. Øvrige styreverv må folkevalgte 
og ev ledere laste opp selv. Jeg mener at styrevervregisteret er et godt tiltak for å sikre åpenhet 
rundt styreverv og enkeltpersonforetak blant våre ledere og saksbehandlere.  
 
Samtidig skal det med utgangspunkt i etisk reglement, gjennomføres 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. Dette er også gjort i dette 
tilfellet. Det er viktig å understreke at denne bedriften henvender seg til kommuner på 
Østlandet, og det har heller ikke vært aktivitet her etter 2019. Kommunedirektøren har full tillit til 
at dette håndteres på en god måte fra den aktuelle ansatte. Nettsiden er også i ettertid lagt ned.  
 
Kommunedirektøren og øvrige ledere kommer fortsatt til å ha oppmerksomhet mot denne typen 
problematikk, og synes det er bra at kontrollutvalget stilte spørsmål ved dette, og at jeg kunne gi 
tilbakemelding på hvilke rutiner vi har og er undervegs med å få på plass, i tillegg til å presisere 
hva som kom fram i møtet 6. desember 2022. 
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