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Behandling av saken: 
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13/19  Kontrollutvalget      19.03.19 

 

 

Daglig leder og styrets leder er invitert til møtet for å gi utvalget en orientering om 

selskapets drift. 

 

Orientering om Røros kultur- og konferansesenter AS 
 

 

Saksdokumenter: 

 Tilbakemelding i fra daglig leder 07.11.12 

 

 

 

Saksframlegg: 

I henhold til kommuneloven §80 og Kontrollutvalgsforskriften kap. 6, §13 skal 

kontrollutvalget påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 

fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 

 

Selskapskontroll kan bare gjennomføres der kommunen alene, eller sammen med andre 

kommuner eller fylkeskommuner eier selskapet fullt ut, og i heleide datterselskaper til 

slike selskaper.  

Kontrollutvalget rettet en henvendelse til selskapets styre den 18.04.12 hvor de ba styret 

i Røros Kultur og Konferansesenter AS om mulighet til å gjennomføre selskapskontroll i 

henhold til kommunelovens § 80 ved at kommunens kontrollutvalg og revisor gis rett til å 

kreve de opplysninger som er nødvendig for å kunne gjennomføre en selskapskontroll. 

Daglig leder bekreftet den 07.11.12 at styret var positiv til kontrollutvalgets 

henvendelse. 

 

Kontrollutvalget behandlet den 12.02.19 vurdering av behov for selskapskontroll i 2019. 

Deler av vedtaket lyder som følger: 

«Utvalget ønsker en orientering om Røros Kultur og Konferansesenter. 

Utvalget legger neste møte til Storstuggu og ber om en orientering om Røros Kutur- og 

Konferansesenter AS. Sekretariatet inviterer daglig leder og styreleder til møtet.»  

 

Kontrollutvalget ønsker å ha god kunnskap om selskaper kommunen har eierandel i. 

Hensikten med en orientering om selskapet vil derfor blant annet være å bli nærmere 

kjent med virksomheten gjennom en orientering fra daglig leder, bl.a. om selskapets 

oppgaver, organisasjon og utfordringer.   

 

Om RKK (hentet fra selskapets hjemmeside): 

Røros Kultur- og konferansesenter AS (RKK AS) er eier av bygget Storstuggu. 

Aksjonærer er Røros kommune 51% og Røros Hotell AS 49%. RKK AS fungerer som et 

eiendomsselskap og leier igjen ut til disse to hovedleietagere. 

Røros Kommune forestår i sin tur all drift av kulturaktiviteter og kino. 

Røros Hotell forestår all drift av konferanser. 



 MØTEBOK 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 13/2019 

Både RKK og leietagere har i forskjellige grader en avtale med et inhouse teknikkfirma, 

Røros Teknikk AS, som utfører drift og vedlikehold av bygg, tekniske anlegg og teknisk 

utstyr. 

 

Daglig leder: Lars Inge Sevatdal 

Styremedlemmer; Jens Ivar Tronshart (styreleder), Guri Heggem, Margit Krogh, Terje 

Lysholm og Olav Betten. 

 

Daglig leder og styrets leder er invitert til møtet for å gi utvalget en orientering om 

selskapet. 

 

Saksvurdering: 

Utvalget må på bakgrunn av opplysninger under behandlingen fremme forslag til vedtak. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 


