
 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 27/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      27/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

27/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

Orientering fra Røros kultur- og konferansesenter (RKK) 

 

 

 

Saksdokumenter: 

- ingen 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har en generell plikt til å føre kontroll med kommunens selskap, jf. 

Kommuneloven §§23-2 og 23-6. 

 

Eierskapskontroll er en av de pålagte oppgavene til kontrollutvalget, og er et viktig 

virkemiddel for å sikre at selskapene er under demokratisk styring og kontroll. For å 

ivareta denne oppgaven er det viktig å få god innsikt i selskapene kommunen er deleier i 

/eier av. 

 

Slike fristilte organisasjoner kan være en utfordring for folkevalgt styring, innsyn og 

kontroll og kommunedirektørens sitt internkontrollansvar. Hvordan kommunestyret 

forvalter eierskapene sine er viktig for å sikre kvalitet på tjenester og god forvaltning av 

de kommunale verdiene. God forvaltning av eierskapet er også viktig for omdømmet til 

kommunen.  

Ett virkemiddel kontrollutvalget kan benytte for å ivareta denne oppgaven, er å få en 

orientering om selskapene ifra styreleder/daglig leder. 

 

Som et ledd i dette arbeidet har kontrollutvalget invitert leder og styreleder i Røros 

Kultur- og konferansesenter AS (RKK AS).  

 

 

Om RKK: 

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 sørger for i sin tur all drift av kulturaktiviteter og kino. 

Røros Hotell sørger for all drift av konferanser. 

 

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. 
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Saksvurdering: 

Kontrollutvalgets formål med orientering i fra kommunens virksomheter er å gjøre seg 

kjent med, og skaffe seg kunnskap om drift av selskapet. 

 

Nedenfor er en oversikt og momentliste over tema som bedriften er varslet om at 

utvalget ønsker en orientering om: 

 

 

1. Oversikt over organisasjonen 

 

Informasjon om: 

• Organisasjonsplan 

• Antall ansatte 

• Lokaliteter/avdelinger 

 

 

 

2. Informasjon om arbeidsområder, -oppgaver og driften 

 

Informasjon om: 

• Oppgaver som enheten har og skal løse 

• Lover, forskrifter, interne styringsregler, eller vedtekter av betydning for selskapet 

• Bedriftens økonomi og finansiering 

• Etiske retningslinjer 

• Misligheter og varsling i selskapet 

• Arbeidsmiljø og sykefravær 

• Rutiner for rapportering til kommunestyret 

• Etterlevelse av lokale skjenkebestemmelser 

 

 

 

3. Utfordringer og planer for fremtiden 

 

Informasjon om: 

• Særlige utfordringer for selskapet 

• Planer for fremtiden 

• Muligheter for endring i avtalen om sjenking i Storstuggu for å tiltrekke seg flere 

arrangement for lokalbefolkningen på helg. 

 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra ledelsen i Røros kultur- og konferansesenter til 

orientering.  

 

 

 

Behandling: 

  

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 

 


