
 

   

 

Til formannskapet i Røros kommune 

Kopi: Kontrollutvalget i Røros kommune 

 

Konklusjon etter gjennomgang av prosjekt Natur, kultur, mat og formidling i 
kulturarven, også kalt «Sti- og løypeprosjektet» 

 

Bakgrunn for gjennomgangen 

Sti- og løypeprosjektet var et prosjekt ble gjennomført av Røros kommune i samarbeid med 
Destinasjon Røros og Fylkesmannen i Sør-trøndelag, som gikk i tidsperioden 2010-2015. Prosjektet 
var finansiert med midler fra flere tilskuddsgivere. De største bidragsyterne var Blilyst, Fylkesmannen 
(Statsforvalteren), Gjensidigestiftelsen og Landbruks- og matdepartementet. Prosjektene var til tider 
preget av noe uoversiktlighet, spesielt når det gjaldt økonomi og samlet kostnad sett opp mot 
samlede tilskudd. Etter avslutning av prosjektet, ble det gjort en nøye gjennomgang av den 
kommunale delen av økonomien i prosjektet. Resultatet av denne gjennomgangen ble også brukt 
som en del av bakgrunnsmaterialet for en forvaltningsrevisjon som ble gjennomført av Revisjon Fjell 
as på oppdrag fra kommunestyret i Røros. 

Resultat av gjennomgangen 
 

Gjennomgangen viser at prosjektet hadde et merforbruk på kr 92 443,-. I tillegg var det lagt opp til en 
utbetaling til en løypeavtale på kroner 300 000,-. Gjennomgangen ga en god oversikt over kostnader 
og inntekter som påløpte i prosjektet. 

Konklusjon 

Gjennomgangen av prosjektet samt forvaltningsrevisjonsrapport ga kommunen gode innspill til 
prosjektoppfølgingsrutiner som i ettertid er brukt i lignende prosjekter med flere deltagere og 
tilskuddsgivere. Selv om dette prosjektet endte med et reelt merforbruk for kommunen på i 
underkant av 400 000,- fant rådmannen (kommunedirektøren) ikke grunnlag for å kreve 
tilbakebetaling fra noen av aktørene for dette merforbruket. Merkostnaden måtte etter rådmannens 
syn, ses på som en konsekvens av et noe utydelig definert prosjekt med mange deltagere som har 
gått over lang tid. Det var etter rådmannens vurdering ikke grunnlag for å peke på en konkret 
prosjektdeltager som kunne utpekes som ansvarlig for merforbruket, ut over kommunen selv som 
prosjekteier. Det ble dermed konkludert med at det var mest korrekt at merforbruket i prosjektet ble 
belastet kommunen som prosjekteier og ansvarlig for rapportering i prosjektet. 

Røros, 01.03.2023 

 

Kjersti Forbord Jensås     Roger Mikkelsen 

Kommunedirektør     Økonomisjef 


