
MØTEINNKALLING 

KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

Torill Bakken tlf. 908 15 168  e-post: tb@kontrollutvalgfjell.no 

Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører (jf Kommunelovens § 11-5). Det er mulig 

for publikum å delta via Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

MØTEDATO: Tirsdag 20.09.2022 

KL.: 14:30  MRK.- TID    

STED:  Møterom Sextus på Storstuggu 

SAKSLISTE 

SAK NR. INNHOLD 

24/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling  

25/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 10.mai 2022 

26/2022 Prosedyrer og retningslinjer for oppbevaring av kontanter og verdisaker 

for beboere i institusjoner 

27/2022 Orientering fra Røros kultur- og konferansesenter AS  

28/2022 Bestilling av forvaltningsrevisjon 2022/2023 

29/2022 Forenklet etterlevelseskontroll 2021 

30/2022 Årsberetning og åpenhetsrapport 2021 fra Revisjon Midt-Norge SA   

31/2022 Budsjett 2023 for kontroll og tilsyn i Røros kommune 

32/2022 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig revisor 

33/2022 Orienteringssaker  

34/2022 Eventuelt  

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på 

eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må 

selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om 

dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved 

tidligere behandlinger av saken(e). 

Fredag 9. september 2022 

for 

Ole Jørgen Kjellmark 

leder i kontrollutvalget 

Torill Bakken 
Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 24/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      24/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

24/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 20.09.22 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk i alle møtene i utvalget. 

Sakslisten er fastsatt i samråd med utvalgsleder. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 20.09.22 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 25/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      25/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

25/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

Møteprotokoll fra møte 10.05.22 
 

 

 

 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 10.05.22 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Sekretariatet har ikke 

mottatt forslag til endringer. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 10.05.22 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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  Røros kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Storstuggu, møterom Christianus Sextus 

Møtedato: Tirsdag 10. mai 2022 

Tid:  Kl. 14:00 – 17:00 

Saknr.: 16-23 

 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:              

Ole Jørgen Kjellmark  - leder       

John Helge Andersen - nestleder 

Ruth Helen Haugen 

Thorleif Thorsen 

Sadmira Buljubasic  

 

 

 

 

Andre: 

Revisjon Midt-Norge SA:  Kjell Næssvold, sak 18/22 

Fra administrasjonen: Kommunedirektør Kjersti F. Jensås, sak 18 og 20/22  

Virksomhet for tekniske områder Dag Øyen, sak 

19/22 

Økonomisjef Roger Mikkelsen, sak 18/22 

Fra politisk ledelse:                       Ordfører Isak V. Busch, t.o.m. sak 20/22  

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken 

 

 

 

Merknad: 

Sak 20/22 ble behandlet før sak 19/22.  

 

  

Røros, 10. mai 2022    

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken 

(sign.) 

 

  

 

 

 

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 20.09.22. 
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16/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 10.05.22 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 10.05.22 godkjennes. 

 

       
17/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 15.mars 2022 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.22 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 15.03.22 godkjennes. 

 

 
18/2022 Røros kommunes årsregnskap og årsberetning 2021 – 

Kontrollutvalgets uttalelse 
 
Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Røros kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 11 608 579.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 19.april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor. Begge besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling 

av saken. 

 

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør 

ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2021. 
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Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 

godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

Kommunedirektør og økonomisjef var til stede og kommenterte kommunens årsregnskap 

og årsberetning. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget  

Oppdragsansvarlig var til stede, og la fram en presentasjon som beskriver revideringen 

av årsregnskapet 2021. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

 

 

 

Kontrollutvalgets uttalelse: 

Kontrollutvalget oversender følgende uttalelse til Røros kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2021: 

 

Kontrollutvalget har behandlet Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr. 11 608 579.  

 

Revisor har avlagt revisjonsberetning 19.april 2022. Revisjonsberetningen bekrefter at 

regnskapet og årsberetningen er avlagt i tråd med lover og forskrifter og god kommunal 

regnskapsskikk.  

 

I tillegg til de skriftlige dokumentene har kontrollutvalget fått utfyllende muntlige 

orienteringer, først fra kommunedirektør og økonomisjef, deretter fra oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor. Alle besvarte spørsmål fra utvalgets medlemmer under behandling av 

saken. 

 

Kontrollutvalget har hatt løpende oppfølging med revisjonen gjennom året og i 

forbindelse med årsoppgjøret. Kontrollutvalget har ikke blitt kjent med forhold som bør 

ha betydning for kommunestyrets godkjenning av årsregnskap eller årsberetning for 

2021. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at Røros kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 

godkjennes.  

 

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 
 

19/2022 Kommunens rutiner for å kontrollere at alle hytter, 
fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann 

og avløp betaler tilknytningsavgift  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra teknisk sjef angående Røros kommunes rutiner for 

å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og 

avløp betaler tilknytningsavgift til orientering. 

 

 

Behandling: 

Virksomhetsleder for tekniske områder var til stede under behandlingen og redegjorde 

for kommunens rutiner på området. Han svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra teknisk sjef angående Røros kommunes rutiner for 

å kontrollere at alle hytter, fritidsboliger og ferieleiligheter som blir tilkoblet vann og 

avløp betaler tilknytningsavgift til orientering. 

 
 

20/2022 Avslutning av arbeidsforhold og etterlønn – vurdering 
av videre behandling 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om avslutning av arbeidsforhold 

og etterlønn til orientering. 

 

Behandling:  

Kommunedirektøren var til stede under behandlingen og svarte på spørsmål i fra 

utvalget.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om avslutning av arbeidsforhold 

og etterlønn til orientering. 

 
 

 
 

21/2022 Gjennomgang av kontrollutvalgets årsplan for 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets reviderte årsplan for 2022 vedtas. 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom planen. Det ble foretatt noen endringer. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalgets reviderte årsplan for 2022 vedtas. 

 

 
22/2022 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

 

Orienteringssak 1: Fagsamling for kontrollutvalg 20. – 21. april 2022 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 2: Melding om vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 3: Melding om vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 4: Svar på spørsmål om status for lovtolkning etter gammel 

kommunelov for valg av kontrollutvalgsmedlemmer 

Saken tas til orientering. 
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Orienteringssak 5: Sivilombudets nye veileder skal gi færre innsynsfeil 

Saken tas til orientering. 

 

Orienteringssak 6: Konferanser og seminar våren 2022 

Saken tas til orientering. 

 

Tilleggssak: 

Ordfører måtte fratre før behandlingen, men har sendt en skriftlig redegjørelse til 

kontrollutvalget om en oppfølgingssak. 

Saken tas til orientering. 

 

         

23/2022 Eventuelt          
 
Kontrollutvalgets behandling: 

Ingen saker til behandling. 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 26/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      26/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

26/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

Prosedyrer og retningslinjer for oppbevaring av kontanter og verdisaker 
for beboere i institusjoner 

 

 

 

Saksdokumenter: 

-ingen 

 

 De ønsker å få  

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av 

kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid 

for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker 

sjansen for at uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget og virker dermed forbyggende. 

 

Ved kommunens institusjoner tas det imot kontanter og verdisaker til oppbevaring for 

pasientene. Det er viktig at institusjonene har gode interne rutiner og at gjeldende 

retningslinjer følges. Retningslinjene må være hensiktsmessige, sikre at lover og 

forskrifter overholdes samt ivareta beboernes interesser. 

 

Hvordan blir kontanter og verdisaker ved de kommunale institusjonene oppbevart? 

Hvordan sikrer kommunen at retningslinjene blir fulgt? 

 

Kontrollutvalget ønsker også en orientering om følgende: 

 

1. Finnes det skriftlige retningslinjer/prosedyrer ved institusjonene for disponering 

av kontantytelsen fra Folketrygden og er disse i samsvar med gjeldende 

regelverk? 

 

2. Følges gjeldende regelverk for disponering av kontantytelsen i praksis? 

 

3. Har kommunen skriftlige rutiner for forsvarlig oppbevaring og regnskapsføring av 

kontanter for pasienter ved institusjonene som er i samsvar med prinsipper for 

god intern kontroll? 

 

4. Er praksis for oppbevaring og regnskapsføring av kontanter i samsvar med 

prinsipper for god intern kontroll og kommunens egne rutiner? 

 

Kommunedirektøren er bedt om å redegjøre for saken. 

 

Kontrollutvalget må på bakgrunn av det som framkommer under orienteringen ta stilling 

til eventuell videre oppfølging av saken. 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 26/2022 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Redegjørelsen i fra kommunedirektøren om prosedyrer og retningslinjer for oppbevaring 

av kontanter og verdisaker for beboere i institusjoner tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 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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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 27/2022 

  

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: 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 28/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      28/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

28/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

Bestilling av forvaltningsrevisjon 2022 
 

 

Saksdokumenter: 

- Plan for forvaltningsrevisjon  

- HRV- analyse 

 

(følg lenkene) 

 
Saksopplysninger 

Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for 

forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 

2024.  

Planen inneholder 10 prioriterte områder:  

• Økonomistyring 

o Rapporteringsprosesser (regnskap) 

o Investeringer og finansiering 

o Offentlige anskaffelser 

• Arbeidsgiverpolitikk og arbeidsmiljø 

• Kapasitet og kompetanse i barnehager 

• Uforutsigbarhet innen voksenopplæring 

• Kapasitet og kvalitet innen omsorgsinstitusjoner 

• Arbeidsmiljøet i omsorgsinstitusjoner 

• Pandemiberedskap 

• Økonomi – herunder selvkost innen teknisk drift 

• Plan og byggesak 

• Forvaltningsrevisjon i Røros kultur- og konferansesenter AS 

 

Kontrollutvalget er gitt myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 

Kontrollutvalget har i 2021 og 2022 gjennomført forvaltningsrevisjon i Abakus AS og Ren 

Røros AS, samt oppfølgingsrapport i Ren Røros AS. 

 

Kontrollutvalget signaliserte under behandling av plan for forvaltningsrevisjon at de 

ønsker å prioritere  

• Kapasitet og kvalitet i grunnskole  

• Klima og miljø 

 

 

Rammer for forvaltningsrevisjonen: 

Revisor sin samlede vurdering av risiko og vesentlighet relatert til prosjektene foreslått 

over: 

 

 

https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/2020069-Plan-for-forvaltningsrevisjon.pdf
https://konfjell.no/wp-content/uploads/2017/07/2020069-HRV-Roros.pdf
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 28/2022 

 

Oppvekst – skole 

Kommunen har tre skoler, hvorav to er oppvekstsentre sammen med barnehager. 

Oppvekstsentrene ligger i Brekken og Glåmos, og har 1. – 7. trinn. Røros skole har 1. – 

10. trinn. Tabellen over viser at skolene i kommunen har hatt en positiv utvikling når det 

gjelder elevenes resultat på nasjonale prøver. En høyere andel av elevene i Røros 

kommune presterer på ̊ de beste mestringsnivåene sammenlignet med gjennomsnittet i 

kommunegruppa og landet. Elevene i Røros kommune har noe høyere gjennomsnittlig 

grunnskolepoeng enn sammenlignbare kommuner. Kompetansemessig har det vært en 

liten nedgang for kommunen når det gjelder andelen lærere med utdanning på 

universitets-/høyskoleutdanning med pedagogisk utdanning. Kommunen har noe høyere 

andel lærere med utdanning på videregående eller lavere nivå. 

Elevundersøkelsen viser at trivsel for skolene, samlet, er litt (marginalt) lavere enn for 

fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet. Det gjelder for 7. trinn, 10. trinn lå likt 

med fylkes- og landsgjennomsnittet i siste undersøkelse (2019-2020). 

  

 

Teknisk drift - Klima og miljø 

Kommunen har en miljø- og klimaplan som ble vedtatt i 2017. Kommunen har hatt stort 

press miljøet som følge av turistvirksomheten. Røros er dessuten attraktiv 

hyttekommune, noe som legger press på naturen. 

er reiseaktiviteten og bruk av fossile transportmidler. Oppfølging av klima- og 

miljøplanen kan ha utfordringer, siden området for tekniske tjenester er presset. 

 

I tillegg har regnskapsrevisor gitt innspill til analysen under teknisk drift: 

«Innenfor tekniske områder nevnes det flere områder hvor det kan være indikasjoner på 

svakheter: 

 

• Vesentlig merforbruk over flere år 

• Selvkostområdene oppmåling og feiing har vesentlig underdekning på selvkost 

• Utfordringer rundt kommunens byggesaksbehandling 

• Gamle arealplaner gir press på dispensasjonssaker 

 

Verdensarvstatusen griper inn i kommunens virksomhet på mange områder, og gir ulike 

utfordringer.» 

 

Det må tas høyde for at denne analysen er utarbeidet i 2020. 

 

 

 

Saksvurdering: 

Utvalget må ta stilling til om risikobildet er endret siden prosjektene ble satt opp, eller 

om det skal igangsettes forvaltningsrevisjon i henhold til opprinnelig plan. Dersom det er 

noe som tyder på at det er andre områder som er aktuelle, har utvalget mulighet til å 

foreta endringer. 

Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting hvilket 

prosjekt som skal bestilles og problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen. 

Det vil deretter være ønskelig at prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig 

rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 11.11.22. Da kan saken legges 

frem for kontrollutvalget på utvalgets møte 22.11.22.  

Kontrollutvalget i Røros har ca 590 timer igjen til forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll i denne perioden. 

Det kan være fornuftig å angi at ressursbruken som ønskes benyttet til prosjektet ikke 

overstiger 250-300 timer. 

Forvaltningsrevisor vil være til stede for å bistå kontrollutvalget under behandlingen. 
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Sekretariatets forslag til vedtak:  

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon på område ……….. 

med tema …………  

Timerammen på forvaltningsrevisjonen kan være på inntil xx timer. 

2. Kontrollutvalget gir følgende innspill på problemstillinger/spørsmål:  

………. 

………. 

3. Revisor bes om å utarbeide prosjektplan til neste møte den 22.11.22, og det bes 

om at prosjektplanen er sekretariatet i hende innen den 11.11.2022.  
 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 29/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      29/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

29/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

Forenklet etterlevelseskontroll– Etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak for økonomiforvaltningen 
 

 

Saksdokumenter: 

- Rapport fra Revisjon Midt-Norge SA av 27.06.22, vedlagt 

- Uttalelse i fra ledelsen, vedlagt 

 

Saksframlegg: 

I kommuneloven § 24-9 er regnskapsrevisor gitt en ny oppgave – Forenklet 

etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Loven forutsetter en uttalelse på utført 

arbeid med såkalt moderat sikkerhet og er definert nærmere i normer for god kommunal 

revisjonsskikk. 

Basert på en risiko- og vesentlighetsvurdering skal det innhentes tilstrekkelig informasjon 

for ett eller et fåtall områder, hvor det skal vurderes om det foreligger brudd på lover, 

forskrifter eller vedtak. Revisor skal rapportere til kontrollutvalget om resultatet av 

kontrollene. 

 

Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er å forebygge svakheter og å bidra til at 

egenkontrollen i kommunen blir styrket. Dette vil bygge opp under god 

økonomiforvaltning, åpenhet og tillit til forvaltningspraksisen. Tilstanden skal måles opp 

mot objektive kriterier. Forenklet etterlevelseskontroll av økonomiforvaltningen omfatter 

ikke vurderinger av produktivitet, kostnadseffektivitet, kvalitet, måloppnåelse og 

virkninger. Slike vurderinger faller inn under forvaltningsrevisjon. 

 

  

Saksvurdering: 

Revisor har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse 

med Røros kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

på følgende områder: 

Justering i merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift, og forskrift om kompensasjon 

av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv § 6 Justering av kompensert 

merverdiavgift. 

 

Valgte kriterier 

1. Har kommunen oppstilling av kapitalvarer i tråd med krav i «Forskrift til 

merverdiavgiftsloven» § 9-1-2? 

 

2. Har kommunen dokumentasjon på bruken av kapitalvarer i tråd med krav i «Forskrift 

til merverdiavgiftsloven» § 9-1-3? Ved frivillig registrering av utleie av bygg eller anlegg, 

også dokumentasjon i tråd med «Forskrift til merverdiavgiftsloven» § 2-3-2 
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Revisors konklusjon: 

Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis er revisor ikke blitt oppmerksom 

på noe som gir grunn til å tro at Røros kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd 

bestemmelsene i kapittel 9 Justering i merverdiavgiftsloven med tilhørende forskrift, og 

forskrift om kompensasjon av merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv § 6 

Justering av kompensert merverdiavgift. 

 

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for 

å ivareta sitt påse-ansvar med økonomiforvaltningen og til Røros kommunes 

informasjon, og er ikke nødvendigvis egnet til andre formål. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering. 

 

 

 

Behandling: 

  

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      30/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

30/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA – 
kontrollutvalgets påseansvar 
 

 

Saksdokumenter: 

- Årsberetning og åpenhetsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA av 22.08.22, 

vedlagt 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har et lovpålagt ansvar for å påse at kommunens regnskap blir 

revidert på en betryggende måte. 

I dette ligger at kontrollutvalget har en tilsynsfunksjon overfor revisjonen. 

 

Påseansvaret utøves ved å: 

✓ Påse at regnskapet blir revidert på en betryggende måte 

✓ Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet 

✓ Påse at revisjonsarbeidet foregår i samsvar med lov, forskrifter og god kommunal     

revisjonsskikk 

✓ Kvalitetskontrollsystemet i revisjonsforetaket 

 

I FKT´s veileder for kontrollutvalgets påseansvar står bl.a.: 

«Kontrollutvalget kan bygge sitt påse-ansvar på åpenhetsrapporten 

under forutsetning av at den faktisk gir innsikt i hvordan revisjonsselskapet sikrer 

kvalitet, uavhengighet og effektiv revisjon.» 

 

  

Saksvurdering: 

Som et ledd i kontrollutvalgets påseansvar overfor revisor legges revisjonsselskapets 

årsberetning fram for kontrollutvalget.  

 

Sekretariatet mener at årsberetningen og åpenhetsrapporten gir god innsikt i hvordan 

revisjonsselskapet sikrer kvalitet, uavhengighet og effektiv revisjon.  

Beretningen viser at selskapet er underlagt obligatorisk ekstern kvalitetskontroll. Dette 

sikrer at selskapet holder en høy faglig standard ved at de utøver revisjonsarbeidet i 

overenstemmelse med god kommunal regnskapsskikk. Selskapet ble kontrollert i 2021.  

Rapporten viser også at selskapet har utviklet et internt kvalitetskontrollsystem. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Røros kontrollutvalg tar Revisjon Midt-Norge SA´s årsberetning til orientering. 

 

Behandling: 

  

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 31/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

31/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

  Formannskapet 

  Kommunestyret   

 

 
Budsjettforslag 2023 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Røros 

kommune 

 
 

Saksdokumenter: 

-  Forslag til budsjett 2023 

 

 

Bakgrunn for saken: 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 sier følgende om budsjettbehandlingen: 

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller 

fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven 

§ 14-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.  

Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om 

budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon for 2023 i Røros kommune. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros 

kommune for 2023. Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve 

driften av utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariatstjenester for kontrollutvalget og 

kommunens kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er hovedsakelig basert på kommunens 

reglement for godtgjørelse av folkevalgte, tidligere budsjettall som kontrollutvalget har 

spilt inn, regnskapstall for 2021 og anslag/vedtatte tall fra de interkommunale 

selskapene som utfører arbeid på oppdrag fra kontrollutvalget. 

 

Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale 

virksomheten er høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for 

gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for 

at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Sekretariatet ønsker gjennom 

budsjettsaken også å synliggjøre kostnadene innen kontroll, tilsyn og revisjon eksplisitt. 

 

Møtegodtgjørelse mv. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå 

kommunen ligger på. Budsjettet bygger på gjeldende reglement for godtgjørelse til 

folkevalgte i Røros kommune. Det er i tråd med gjeldende avtale mellom Røros 

kommune og Kontrollutvalg Fjell IKS tatt høyde for 5 (6) kontrollutvalgsmøter i året, og 

kommunen har vedtatt at det er 5 medlemmer i kontrollutvalget.  

 

Kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer er vesentlig for kvaliteten på 

kontrollutvalgets arbeid, og det forventes at det settes av tilstrekkelige ressurser til 

dette.  

Det er av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med 

kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler NKRF’s 
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kontrollutvalgskonferanse i februar 2023 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse i juni 2023 (Forum for kontroll og tilsyn). Posten for opplæring gir et 

anslag for deltakelse på én sentral konferanse eller tilsvarende opplæringstiltak for alle 

medlemmene. I tillegg er det tatt høyde for temakurs. 

Sekretariat: Røros kommune er deltaker i Kontrollutvalg Fjell IKS som ivaretar 

sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget. Selskapet er nå inne i en prosess med mulig 

fusjon med KonSek Trøndelag IKS. Tallet som benyttes i dette saksframlegget er 

innhentet i fra KonSek og er et anslag. 

Revisjon: 

Som deltaker i Revisjon Midt-Norge SA ivaretas revisjonsoppgavene for Røros kommune 

av dette selskapet. Det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og 

fordelingen av dette på medlemskommunene. Tallet for revisjon er hentet i fra fjorårets 

økonomiplan for 2021-2024. Budsjettet for 2023 er i skrivende stund ikke vedtatt av 

representantskapet så tallet er et anslag. 

Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i 

kommunen til kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via 

formannskapet, dvs. den skal legges ved når budsjettet oversendes fra 

kommunedirektøren til formannskapet og fra formannskapet til kommunestyret. 

Saksvurdering: 

Kommunestyret skal bare vedta den totale rammen for kontroll, tilsyn og revisjon. Etter 

sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr 1.103.500 for 

kontroll, tilsyn og revisjon for Røros kommune for 2022, en økning på 7,16 % i fra i fjor. 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

Kommunestyret vedtar budsjettramme for kontroll, tilsyn og revisjon i Røros kommune 

for 2022 på kr 1.103.500. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyrets vedtak: 



Forslag budsjett for kontroll og tilsyn, sak 30/22

Ansvar:   1004 RØROS KU 2023

Funksjon:  110

Art Konto (T)

Regnskap 

2021 *

Vedtatt budsjett 

2022

Økning 2022-

2023 i %

Forslag 

budsjett 2023 Kommentarer

108001 Møtegodtgjøring folkevalgte 14 584kr   35 000kr   0,00 35 000kr   Følger kommunens satser, beregnet 6 møter

105025 Tapt arbeidsfortj. folkevalgte 18 000kr   0,00 18 000kr   Anslag. Beregnet  9 kursdager, kr. 2000 pr dag

109900 Arbeidsgiveravg. 933kr   2 500kr   2 500kr   

111500 Bevertning 983kr   3 000kr   0,00 3 000kr   kr. 500 pr. møte

115001 Opplæring/kurs 13 000kr   75 000kr   0,00 75 000kr   Beregnet kr 15.000 pr. medlem til kurs/opplæring

116010 Km.-kost godtgjøring 5 000kr   0,00 5 000kr   Anslag

117001 Transport og skyss 10 000kr   0,00 10 000kr   Anslag

137500 Sekretariatstjenester 189 000kr   38,10 261 000kr  Anslag. Avventer omorganisering

137500 Tillegg sekretariatstjenester 177 500kr     

137500 Revisjonstjenester 756 732kr     758 000kr   1,06 766 000kr  Anslag. Benyttet tall fra økonomiplan

137500 Forvaltningsrevisjon u/rammeavtalen

119502 Kontingenter 7 000kr   0,00 7 000kr   

Kommunen betaler kontingent til Forum for 

Kontroll og Tilsyn

137500 Selskapskontroll u/rammeavtalen

115001 Faglitteratur 1 000kr   Innkjøp av div. faglitteratur 

963 732kr     1 103 500kr   7,16 1 182 500kr   

* Enkelte av KU´s egne utgifter går ikke direkte fram av regnskapet
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

32/22  Kontrollutvalget 20.09.22 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til 

kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

Saksdokumenter: 

Egenvurdering fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor fra Revisjon Midt-Norge SA av 

26.08.22. 

Saksframlegg: 

Kommuneloven § 24-4 omtaler at revisor skal være uavhengig og ha god vandel. 

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon i §16- §19 presiserer kravene til revisors 

uavhengighet. 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap og kommunale foretaks 

årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. En del av dette påse-ansvaret ligger i 

det å sikre at revisor er uavhengig. 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, 

og ellers ved behov, avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til 

kontrollutvalget. 

Oppdragsansvarlig revisor og revisors medarbeidere på oppdraget skal være uavhengige. 

Det skal ikke foreligge særegne forhold som kan svekke uavhengigheten eller 

objektiviteten i gjennomføringen av revisjonen. Dette innebærer blant annet at de ikke 

kan: 

• inneha andre stillinger, eller være medlem av styrende organer, hos kommunen eller

virksomhet som kommunen har økonomisk interesse i

• «delta i eller ha funksjoner i» annen virksomhet dersom dette er i konflikt med rollen

som revisor for kommunen

Det er også relevant for vurderingen av uavhengighet om revisors nærstående eller 

revisors medarbeidere har tilknytning til kommunen. 

Det er videre lagt begrensninger på hvilke andre tjenester revisor kan levere til 

kommunen. Dette gjelder: 

• rådgivningstjenester, dersom disse er egnet til å reise tvil om revisors uavhengighet

• tjenester som hører inn under reviderte ledelses- og kontrolloppgaver i kommunen

• å opptre som fullmektig for kommunen

De som utfører revisjon for kommunen, skal selv vurdere sin uavhengighet fortløpende. 

Røros kommune er tildelt ny oppdragsansvarlig revisor. 
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Sakvurdering: 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Røros kommune, Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 26. august 2022. 

Ut fra kravene i kommuneloven §24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §16 - 

§19, så er sekretariatet av den oppfatning at oppdragsansvarlig revisor har gjort en

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever.

Det framkommer ingen forhold som skal true revisors uavhengighet.

Sekretariatets forslag til vedtak 

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet av 

26. august 2022 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen.

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



Høn on Bidrar til forbedring
aevrs a

t
Miclt-N*rge

Egenvurdering av uavhengighet:
Røros kommune

Kommuneloven $ 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 516- S19 setter krav til revisors
uavhengighet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors
egenvurdering og skal ivareta krav iforskriften.

Trondheim, 26.08.2022

td6ü* f-iólÄ
Wenche Holt
Oppdragsansvarlig revisor

Ansettelsesforhold Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undeftegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Røros kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket t¡l¡¡t

Undeftegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærctående Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Røros kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
tilå påvirke revisorc
habilitet

Undeftegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
lenester overtor Røros kommune som er av en slik art at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.

Før slike denester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens aft i forhold til revisors uavhengighet og objeKivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i

konflikt med bestemmelsen i forskriftens g L6, ulfører revisor ikke
tjenesten. Hvet enkelt tilfelle vurderes særskilt.

Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betraKe
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undeftegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Røros
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den revisjonspli lrtige

Undeftegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmeKig for Røros.

Andre særegne forhold Undeftegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objeKivitet.
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 20.09.22      33/22 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

33/22  Kontrollutvalget 20.09.22 

Orienteringssaker 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet: 

Orienteringssak 1: Brev fra Revisjon Midt-Norge SA  

Sekretariatene har mottatt brev i fra RMN om forsinkelser med forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroller. 

Vedlegg 1. 

Orienteringssak 2: Invitasjon til fagdag  

Konsek Trøndelag IKS og inviterer til fagdag for sine kontrollutvalg den 1.november i 

Trondheim. Kontrollutvalg Fjell IKS sine kommuner er invitert til å delta. Vedlagt er 

program for dagen. Påmeldingsfrist er 25.09.22. 

Vedlegg 2 

Orienteringssak 3: Kurs for kontrollutvalgsledere 

Høsten 2022 arrangerer FKT Kontrollutvalgslederskolen på Quality Airport Hotel 

Gardermoen, 24. – 25. oktober. Påmeldingsfrist er 20.09.22 

Se lenke: https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/kontrollutvalgslederskolen-24-25-

oktober-2022/ 

Orienteringssak 4: Melding om vedtak 

Kommunestyret behandlet den 16.06.22, sak 45/22-fritak fra politiske verv. Elin Tames 

ble valgt som nytt medlem i kontrollutvalget. 

Vedlegg 3 

Orienteringssak 5: Artikkel i NKRF´s fagblad 

Forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge har skrevet en artikkel i NKRF om den 

gjennomførte forvaltningsrevisjonen i Ren Røros. AS. 

Vedlegg 4 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/kontrollutvalgslederskolen-24-25-oktober-2022/
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/kontrollutvalgslederskolen-24-25-oktober-2022/
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Konsek Trøndelag IKS v/Torbjørn Berglann
SE-KON v/Tobias Langseth
Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat v/Knut Soleglad
Kontrollutvalg Fjell IKS v/Torill Bakken
Sekretariatet for kontrollutvalget Nærøysund kommune v/Edel Åsjord
 
 
Revisjon Midt-Norge opplever pt stor etterspørsel etter tjenester innen forvaltningsrevisjon,
eierskapskontroll og hendelsesbaserte undersøkelser. Vi har våren 2022 sluttført 32 prosjekter,
og har per dato 57 aktive prosjekter (ulike faser) og 11 nye bestillinger. Dette gjelder både
ordinære oppdrag i henhold til leveranseavtaler og ekstra bestillinger fra våre
deltakerkommuner. Den økte etterspørselen de siste 12 måneder har dessverre utfordret RMN
sin kapasitet, noe som har medført enkelte forsinkede leveranser. Et visst fravær i henhold til lov
og avtaleverk (permisjoner, sykemelding osv) bidrar også til redusert kapasitet.
 
Flere tiltak er iverksatt for å øke kapasiteten hos RMN, blant annet engasjement i kortere og
lengre perioder, deltakelse fra masterstudenter i vårt arbeid og ansettelse i faste stillinger. RMN
har tilsatt to nye medarbeidere innen forvaltningsrevisjon i løpet av juni, henholdsvis en
samfunnsøkonom (PhD) og en sosiolog. Disse vil tiltre stillingene i perioden oktober/november
2022. I tillegg vil en ansatt være tilbake fra permisjon pr 1.november. RMN forventer derfor at
kapasiteten øker betraktelig inn mot 2023. Flere tiltak vurderes kontinuerlig for å kunne innfri
kontrollutvalgenes forventning til leveranse av forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
 
RMN håper at sekretariatene kan bidra til å kommunisere denne kapasitetsutfordringen til
kontrollutvalgene dersom det skulle bli aktuelt. Det vil gjennom høsten fortsatt bli utfordrende å
levere alle rapporter og prosjektplaner til rett tid.
 
Den enkelte oppdragsansvarlige i RMN vil ha direkte kontakt med den ansvarlige sekretær for
det enkelte kontrollutvalg med hensyn til avtalte leveranser. RMN ber derfor om at denne
henvendelsen formidles til alle ansatte i sekretariatene. 
 
Ta gjerne kontakt med undertegnede dersom dere har spørsmål til eksisterende eller nye
bestillinger hos RMN!
 
 
Med vennlig hilsen

 
Tor Arne Stubbe
Fagleder forvaltningsrevisjon
 

M +47 98608070  | Skype for business
 

 
Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no  |  M +47 907 30 300 

mailto:tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
mailto:torbjorn.berglann@konsek.no
mailto:Tobias.Langseth@alstahaug.kommune.no
mailto:Knut.Soleglad@hemnes.kommune.no
mailto:TB@kontrollutvalgfjell.no
mailto:edel@asjord.no
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mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
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http://www.revisjonmidtnorge.no/



 

Velkommen til samling for 
kontrollutvalg   
1. november ! 

PROGRAM 
 
KL. 09.30 – 10.00 REGISTRERING, enkel servering 
 
KL. 10.00 – 10.05 ÅPNING  

v/ Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag 
 
 

KL. 10.05 – 10.50 FREMTIDENS KOMMUNEØKONOMI  
v/ Lars Erik Borge 

  
KL. 10.50 – 11.05 Spørsmål fra salen 
 
KL. 11.05 – 11.20 PAUSE 
 
KL. 11.20 – 12.10 ØKONOMISK INTERNKONTROLL I PRAKSIS 
   v/ Tone Jæger Karlstad.  
                                          KomRev NORD har gjennomført kontroller i flere kommuner som har  
                                  avdekket svikt i grunnleggende internkontroll. 
 
 
KL. 12:10 – 12.25 Spørsmål fra salen 
 
 
KL. 12.30 – 13.30 LUNSJ 
 
 
KL. 13.30 – 14.15 KONTROLLUTVALGETS HJØRNE 

Aktuelle tema for kontrollutvalgene 
 

 
KL. 14:15 – 14.30 PAUSE 
 
 
KL. 14.30 – 15.15 POLITISK STYRING OG KONTROLL MED ØKONOMIEN 

 V/ Leidulf Skarbø.  
             Erfaringer fra forvaltningsrevisjoner om økonomistyring   

  
KL. 15:15 – 15.30 AVSLUTNING 
 

  



PRAKTISK INFORMASJON 
PÅMELDING: post@konsek.no. 

NB ! Dersom du ikke kan møte fysisk, så 
er det mulig å delta via Teams. Meld fra 
om dette når du melder deg på 
samlingen.  

PÅMELDINGSFRIST: 25.09.2022 

PRIS: kr 1.500 pr. person.  

Scandic Solsiden ligger i krysset mellom 
Innherredsveien og Beddingen på 
Solsiden i Trondheim, rett ved Solsiden 
kjøpesenter. Det er gode 
parkeringsmuligheter ved hotellet. Det er 
gåavstand fra Trondheim sentralstasjon 
(ca 900 meter). Følgende busser stopper 
på Solsiden: 1, 2, 10, 12, 21, 22, 23 og 25. 

OM FOREDRAGSHOLDERNE 

Lars-Erik er professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og leder av Det tekniske beregningsutvalg 
for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU). Han har publisert en rekke artikler i tidsskrifter 
og bøker, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg utfører han jevnlig utredninger for 
beslutningstakere, spesielt for Kommunal- og distriktsdepartementet. 

Tone er forvaltningsrevisor i KomRev NORD IKS, hun har en master i rettsvitenskap fra 
Universitetet i Tromsø og har jobbet i KomRev Nord IKS siden 2017 

Leidulf er forvaltningsrevisor i Revisjon Midt-Norge SA, han er siviløkonom og har jobbet 
med kommunal økonomistyring i over 30 år, de siste 6 årene som revisor. 

mailto:post@konsek.no


SAMLET SAKSFRAMSTILLING 

Arkivsak: 22/66 

FRITAK FRA POLITISKE VERV 

Saksbehandler: Mikael Østhus Schärer 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
5/22 Kommunestyret 03.02.2022 
17/22 Kommunestyret 24.03.2022 
26/22 Kommunestyret 28.04.2022 
45/22 Kommunestyret 16.06.2022 

Vedlegg: 
Samlet saksfremstilling – sak 5/22 Fritak fra politiske verv – 03.02.2022 
Samlet saksfremstilling – sak 17/22 Fritak fra politiske verv – 24.03.2022 
Samlet saksfremstilling – sak 26/22 Fritak fra politiske verv – 28.04.2022 

Saksopplysninger: 
Det vises til behandling av sak 5/22 i kommunestyret den 3. februar 2022, sak 17/22 i 
kommunestyret den 24. mars 2022 og sak 26/22 i kommunestyret den 28. april 2022 om 
valg av nytt medlem i kontrollutvalget. Se samlet saksfremstilling vedlagt. 

Kommunestyrets vedtak i sak 5/22 den 3. februar 2022 var: 
1. Inga Ryen Evavold gis fritak fra sitt verv som medlem av kontrollutvalget fra og med

1. mars og for resten av kommunestyreperioden.
2. Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Kristin Fredheim.

Kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022 var: 
Som nytt medlem av kontrollutvalget velges Sadmira Buljubasic 
Vedtaket erstatter punkt 2 i kommunestyrets vedtak i sak 5/22 

Kommunestyrets vedtak i sak 26/22 den 28. april 2022 var: 
Sadmira Buljubasic fratrer som 4. varamedlem for AP i formannskapet. 
Arne Drøyvollsmo trer inn som APs 4. varamedlem til formannskapet. 

I etterkant av kommunestyrets behandling av sak 26/22 den 28. april har kommunen blitt 
oppmerksom på at Sadmira Buljubasic er ansatt i Røros kommune, og at dette strider med 
kommunelovens § 23-1f, som lyder: 

§ 23-1.Kontrollutvalget
Utelukket fra valg er
f. ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
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Det er derfor behov for å omgjøre vedtaket den 24. mars og velge et nytt medlem til 
kontrollutvalget.  

Kommuneloven om nyvalg: 
Kommunelovens § 7-10 fjerde ledd regulerer nyvalg i andre organer enn kommunestyret: 

Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre, 
fylkesting, kommunestyrekomité eller fylkestingskomité trer endelig ut, skal det velges et 
nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal velges fra den samme gruppen 
som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre til at ett kjønn vil bli representert 
med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det, hvis det er mulig, velges et 
nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet 

Kommunestyret gjøres oppmerksom på at nytt medlem må velges fra AP, jf. § 7-10 fjerde 
ledd 1. og 2. punktum. Videre gjøres kommunestyret oppmerksom på at «hvis det er mulig» 
å velge en kvinne, må det velges en kvinne som nytt medlem av kontrollutvalget for å 
ivareta § 7-10 fjerde ledd 3. punktum. 

Særskilt om valg til kontrollutvalget: 
Valg av personer til kontrollutvalget er langt strengere regulert enn ved valg til øvrige 
kommunale organer. Kommunelovens § 23-1 regulerer hvem som er utelukket fra valg til 
kontrollutvalget. Listen fra a til h refereres her:  

Utelukket fra valg er 
a. ordfører og varaordfører
b. medlemmer og varamedlemmer av formannskap eller fylkesutvalg
c. medlemmer og varamedlemmer av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet.

Medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret eller fylkestinget er likevel
valgbare

d. medlemmer av kommuneråd eller fylkesråd
e. medlemmer og varamedlemmer av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité
f. ansatte i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen
g. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av

styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eller fylkeskommunen
har eierinteresser i

h. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av
styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap

Innstilling: 
Som nytt medlem i kontrollutvalget velges … 
Vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022 

Behandling i Kommunestyret 16.06.2022: 
Repr. L. H. Tønset fremmet følgende forslag på vegne av AP: 
Som nytt medlem i kontrollutvalget velges Elin Tamnes 
Vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022 

Tønset sitt forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak i Kommunestyret 16.06.2022: 
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Som nytt medlem i kontrollutvalget velges Elin Tamnes. 
Vedtaket erstatter kommunestyrets vedtak i sak 17/22 den 24. mars 2022 
 









 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 34/2022 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   20.09.22      34/22 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

34/22  Kontrollutvalget      20.09.22 

 

 

Eventuelt 
  

 

Saksutredning: 

Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til 

saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i. 

 

På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal 

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling: 
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