
 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). For å 

begrense antall deltakere av hensyn til smittevern bes evt. publikum om å delta via 

Teams. Lenke kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 

 

MØTEDATO:  Tirsdag 24.11.2020 

KL.:   14:00                                      

STED:   Rådhuset, møterom 1. etg.  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

42/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling       

43/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 29.09.20 

44/2020 Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til kommuneloven og 

forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

45/2020 Kommunens gavekonti – oppfølging av vedtak  

46/2020 Kontrollutvalgets årsplan og møteplan for 2021   

47/2020 Orienteringssaker  

48/2020 Eventuelt 

  

Regnskapsrevisor vil i møtet presentere revisjonsstrategien for 2020. 

    

 

 

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 13. november 2020 

  

 

for 

Ole Jørgen Kjellmark 

leder i kontrollutvalget  

 

Torill Bakken 
Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

 

Kopi er sendt: Ordfører, Revisor, ekspedisjonen til offentlig gjennomsyn. 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 42/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.20      42/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

42/20  Kontrollutvalget      24.11.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 24.11.20 

 

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 24.11.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 43/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.20      43/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

43/20  Kontrollutvalget      24.11.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 29.09.20 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 29.09.20 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det er foretatt en liten 

redaksjonell endring etter tilbakemelding. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.09.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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  Røros kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Rådhuset, møterom 1. etg. 

Møtedato: Tirsdag 29. september 2020 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr.: 32-41 

 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:       Forfall:      

Ole Jørgen Kjellmark  - leder    Thorleif Thorsen   

John Helge Andersen - nestleder 

Ruth Helen Haugen 

Inga Evavold 

 

Vara: 

Signe Johanne Nordermoen  

  

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken 

Fra Revisjon Midt-Norge SA: Ann Katharine Gardner - sak 34/20 – via Teams 

Fra Røros kommune:                    Varaordfører Christian Elgaaen – via Teams  

Fra adminstrasjonen:                    Kommunedirektør  Kjersti F. Jensås 35/20, via Teams 

kommunalsjef Elisabeth W. Heidtman – sak 35/20, via 

Teams 

  

 

Merknad: 

Sak 35/20 ble behandlet etter sak 33/20. Sak 38/20 ble behandlet til slutt. Møtet ble 

lukket i henhold til off.l. § 11-5 bokstav a, under behandlingen. 

Kontrollutvalget ble innkalt til fysisk oppmøte i møterom på Rådhuset. Møterommet var 

tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer på møtet ble 

deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for øvrige deltakere. Lenke til møtet var 

tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 16:00. 

 

Røros, 29. september 2020    

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken  
 

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 24.11.20. 
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32/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 29.09.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 29.09.20 godkjennes. 

 

 

      
33/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 09.06.20 

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.20 godkjennes. 

 

 

 
34/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 -  Etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering. 

 

 

Behandling: 

Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen er en ny oppgave for revisor. 

Oppdragsansvarlig revisor deltok via Teams og gikk igjennom bakgrunnen for 

attestasjonsoppdraget om etterlevelseskontrollen samt en gjennomgang av den 

gjennomførte kontrollen. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering. 
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35/2020 Orientering om innkomne søknader til næringsfondet  

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunedirektørens tilbakemelding angående tildeling av midler i fra kommunens 

næringsfond og koronamidler bevilget av formannskapet, tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Kommunedirektøren og assisterende kommunalsjef var til stede via Teams for å 

orientere om saken. De svarte videre på spørsmål i fra utvalget.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunedirektørens tilbakemelding angående tildeling av midler i fra kommunens 

næringsfond og koronamidler bevilget av formannskapet, tas til orientering. 

 

 
 

36/2020 Budsjett 2021 for kontroll og tilsyn i Røros kommune 
 
Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

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

for 2021 på kr 1 099 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 

Behandling: 

I dokumenter utsendt til kontrollutvalget var totalbeløpet feil. Dette ble rettet til kr. 

1 099 000 i henhold til vedlagt oversikt. 

  

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

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

for 2021 på kr 1 099 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

 

 
 

  
37/2020  John Tørres` fond - Gjennomgang av disponeringer 

 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

Røros kontrollutvalg tar innhentet dokumentasjon angående disponering av John Tørres´ 

fond til orientering. 
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Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

Røros kontrollutvalg tar innhentet dokumentasjon angående disponering av John Tørres´ 

fond til orientering. 

 

 

 

 

38/2020 Innkommet sak – varsling om trakassering 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

  

 

Behandling: 

Møtet ble lukket i henhold til off.l. § 11-5 bokstav a. 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget behandler ikke henvendelsen i fra advokat. Henvendelsen oversendes 

kommunedirektøren til orientering.  

 

 

 
 

39/2020 Mulighet til å gjennomføre fjernmøter i kontrollutvalget 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget ser nytten av å kunne avholde digitale møter i enkelte saker, og sender 

saken til kommunestyret med følgende forslag til vedtak:  

1. Røros kommunestyre gir kontrollutvalget anledning til å avholde møter digitalt iht. 

kommuneloven § 11-7.  

2. Saker som iht. koml. § 11-5, annet ledd, skal behandles for lukkede dører, kan ikke 

behandles i et digitalt møte.  

 

 

Behandling:  

Saken ble diskutert. Røros kommune skal vedta nytt delegeringsreglement i løpet av 

høsten, og det vil da bli åpnet for mulighet til å gjennomføre fjernmøter i alle politiske 

utvalg.  

 

Forslag om å trekke saken ble lagt fram under behandlingen. 

Utvalget avventer kommunestyrets behandling av nytt delegeringsreglement. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saken trekkes.  

Utvalget avventer kommunestyrets behandling av nytt delegeringsreglement. 
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40/2020 Orienteringssaker  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 
 

41/2020 Eventuelt 
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling. 

 

  
      

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 44/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.20      44/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

44/20  Kontrollutvalget      24.11.20 

 

 

Egenvurdering av revisors uavhengighet i henhold til 

kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
 

Saksdokumenter: 

-Egenvurdering av uavhengighet av 05.05.20 fra Revisjon Midt-Norge SA. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Sakvurdering: 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 44/2020 

Kontrollutvalget har mottatt egenvurdering av uavhengighet fra oppdragsansvarlig 

revisor for Røros kommune, Ann Katharine Garder, Revisjon Midt-Norge SA.  

Vurderingen er datert 5.mai 2020. 

 

I følge FKT sin veileder for «Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor, så 

kan følgende spørsmål stilles til uavhengighetserklæringen: 

 

1. Om leveransen av andre tjenester enn revisjon eksempelvis rådgivning, utgjør en 

trussel mot revisors uavhengighet 

2. Om revisjonsselskapet har regler for hvilke tjenesteleveranser det kan påta seg 

utenom revisjonsoppgavene og for individuelle og/eller samlede 

honorarbegrensinger 

3. Om eventuelle krav i oppdragsavtalen om rotasjon av oppdragsansvarlig 

etterfølges. 

 

 

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

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

vurdering av sin uavhengighet som lov og forskrift krever. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Røros kontrollutvalg tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av 

uavhengighet av 5. mai 2020 til orientering, og har ingen merknader til erklæringen. 

 

 

Behandling: 

 

 
Kontrollutvalgets vedtak: 

 

 



P.vl,Revisjon
Mielt-Norge -

Bldrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Røros kommune

Kommuneloven $ 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon 5516-19 setter krav til revisors
uavhengíghet. Kravene er beskrevet i bestemmelsene. Dette dokumentet beskriver revisors
egenvurdering og skal ivareta krav iforskriften,

0s.05

n Katharine ner

Ansettelsesforhold Undeftegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i

revisjonsselskapet

Medlem istyrende
organer

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

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonfl ikt
eller svekket tillit

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

Nærstående Undeftegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Røros kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objeKivitet i utførelsen av revisjonsoppdra get.

Rådgivnings- eller andre
tienester som er egnet
til å påvirke revisorc
habilitet

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

Før slike ijenester utføres, vurderer revidor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i

konfliK med bestemmelsen i forskriftens g L6, ulfører revisor ikke
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særsk¡lt.

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

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

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

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undertegnede 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 uavheng¡ghet og objektivitet.

Oppdragsanwarlig revisor



 MØTEBOK 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 45/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.20      45/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

21/20  Kontrollutvalget      07.05.20 

40/20  Kommunestyret      28.05.20 

45/20  Kontrollutvalget      24.11.20 

 

 

Gavekonti i Røros kommune – oppfølging av vedtak 
 

Saksdokumenter: 

- Tilbakemelding i fra kommunedirektør av 15.09.20 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal i henhold til Kommuneloven §23-2 bokstav e) påse at vedtak som 

kommunestyret treffer ved behandling av revisjonsrapporter blir fulgt opp.  

 

Kontrollutvalget behandlet den 07.05.20 revisjonsberetninger for gavekonti i Røros 

kommune. Kontrollutvalget oversendte saken til kommunestyret med følgende innstilling: 

«Kommunestyret tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2019 vedrørende 

gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem, TFF og hjemmetjenesten til 

orientering. 

Kommunestyret har merket seg at revisjonsberetningene for 2019 vedrørende Røros 

Sykehjem og Gjøsvika Sykehjem er avgitt med et forbehold.  

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at gjeldende regelverk blir gjort kjent 

av de som håndterer gavekonti i kommunen. 

Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

01.10.20.» 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt av kommunestyret den 28.05.20, sak 

40/20. 

 

 

Saksvurdering: 

Kommunedirektøren har oversendt brev til kontrollutvalget som beskriver tiltak 

gjennomført i henhold til vedtak i kommunestyret. 

Hun ga også utvalget en muntlig orientering om oppfølgingen i forrige møte. 

 

Sekretariatet anbefaler at utvalget tar tilbakemeldingen til orientering. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding vedrørende kommunestyresak 

40/20 om kommunens gavekonti til orientering. 

 

  

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



 
 

 

Post- og besøksadresse 

Bergmannsgata 23 

7374 RØROS 

Telefon: 72 41 94 00 

Org.nr: NO 939 898 743 MVA 

Bankgiro: 4280.05.23022 

Postgiro: 0801.59.20301 

postmottak@roros.kommune.no  

 

 

 
Røros, 15. september 2020 

 
 
 
Gavekonti i Røros Kommune 
 
Det finnes i dag en prosedyre for håndtering av gavekonti i Røros Kommune. Denne er 
beskrevet i vårt kvalitetssystem, Compilo, og er tilgjengelig for alle ansatte. Prosedyren har 
en beskrivelse av hvordan gaver skal håndteres og hvilke instanser den skal gjennom for å 
håndteres på en forsvarlig måte. 
 
Formålet med denne prosedyren er å sikre at pengegaver fra pasienter/pårørende gitt til 
pleie- og omsorgstjenestene blir håndtert etter de til enhver tid gjeldende regler for bruk av 
gavemidler. 
 
Dokumentasjon rundt bruken av gavemidler er underlagt økonomiavdelingen v/Controller 
som ansvarlig for korrekt dokumentasjon når gavemidler brukes.  
 
 

  

Vennlig hilsen 

 

Kjersti Forbord Jensås 

Kommunedirektør 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 46/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.20      46/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

46/20  Kontrollutvalget      24.11.20 

 

 

Årsplan 2021 for kontrollutvalget i Røros   
 

 

 

Saksdokumenter: 

- Utkast til årsplan med møteplan for 2021 

 

 

 

Saksopplysninger: 

Møter i kontrollutvalget holdes på de tidspunkt som er vedtatt av kontrollutvalget selv, 

eller når kontrollutvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene 

krever det. Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til kommuneloven § 

11-5. 

 

Innkalling til møtet skal med høvelig varsel sendes utvalgets medlemmer, ordfører og 

kommunens oppdragsansvarlige revisor. Innkallingen skal inneholde en oversikt over de 

saker som skal behandles samt saksdokumenter. 

 

Oppdragsansvarlig revisor, eller dennes stedfortreder, har møte- og talerett i 

kontrollutvalgets møter og kan forlange sine uttalelser på møtet protokollert. Møteretten 

gjelder likevel ikke når sak som angår en revisors tilsettingsforhold behandles. 

 

Ordfører har møte- og talerett. 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget skal årlig utarbeide en plan (årsplan) for sitt arbeid. Utkast til årsplan 

som er utarbeidet redegjør for kontrollutvalgets formelle grunnlag og lister opp de faste 

oppgavene knytte til kontrollarbeidet, inkl. regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll samt at den viser et utkast til møteplan. 

 

Møteplanen som følger årsplanen som vedlegg viser hvilke faste saker som skal 

behandles i kontrollutvalget til ulike tider av året. I tillegg kommer det saker fortløpende 

som kontrollutvalget får oversendt fra kommunestyret eller fra revisor, tar opp på eget 

initiativ og saker kontrollutvalget tar opp på grunnlag av henvendelser utenfra.  

 

Det er lagt opp til 5 møter i 2021 i alle utvalg tilknyttet Kontrollutvalg Fjell IKS, men 

kontrollutvalget har mulighet til å avholde flere møter ved spesielle behov. 

Kontrollutvalget må ha rom til å omprioritere dersom vanskelige eller viktige saker skulle 

komme frem gjennom året. I 2020 er det gjennomført 7 møter grunnet en bestilling i fra 

kommunestyret.  

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 46/2020 

Kontrollutvalgets møter har i 2020 vært holdt i Røros Rådhus, fortrinnsvis på tirsdager 

med møtestart kl. 14:00. I forslag til møteplan har sekretariatet videreført ukedag og 

tidspunkt. 

 

• 18. februar 2021 – Kurs for kontrollutvalg i fjellregionen (Røros)  

• 21. - 22. april 2021 – NKRF’s kontrollutvalgskonferanse. (Gardermoen) 

• 1.-2. juni 2021 – Forum For Kontroll og Tilsyn arrangerer 

kontrollutvalgskonferanse. (Ålesund) 

 

På grunn av den pågående situasjonen med Covid -19 må det beregnes at enkelte møter 

må gjennomføres som fjernmøter. 

Det kan også påregnes at møtene på grunn av smittesituasjonen må legges til et 

romsligere møtelokale, eksempelvis på Storstuggu. 

 

Utkastet til årsplan med møteplan for 2021 legges frem for kontrollutvalget til behandling 

og anbefales vedtatt med de endringer som kontrollutvalget selv bestemmer. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Årsplan med møteplan for 2021 godkjennes.  

 

Ordinære møter i kontrollutvalget i 2021 fastsettes slik: 

 

• Møtene starter kl. 14:00 

• Møtestedet er fortrinnsvis Røros Rådhus 

• Møtedatoene er: 

o Tirsdag 26.01.21 

o Tirsdag 16.03.21 

o Tirsdag 04.05.21 

o Tirsdag 21.09.21 

o Tirsdag 23.11.21 

 

Årsplanen oversendes kommunestyret til orientering. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 47/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.20      47/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

47/20  Kontrollutvalget      24.11.20 

 

 

Orienteringssaker 
 

 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

Orienteringssak 1: Gjeninnføring av midlertidig lovgivning om fjernmøter 

Folkevalgte organer skal igjen kunne holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal 

lukkes. 

Vedlegg 1. 

 

Orienteringssak 2: Lokal kontrollutvalgskonferanse 

 

• Kontrollutvalg Fjell IKS arrangerer 18. februar en kontrollutvalgskonferanse for 

deltakerkommunene. Vi satser på fysisk kurs på Røros. Endringer i programmet 

kan påregnes. Det er vedlagt et foreløpig program. 

Vedlegg 2. 

 

Orienteringssak 3: Endelige budsjettall for revisjon i 2021 

• Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA vedtok i sak 14/20 budsjett 2021 og 

økonomiplan 2021-2024.  Honorarer til revisjon er økt med 1 % fra 2020 til 2021 

for alle eierkommuner. Kontrollutvalget behandlet i forrige møte budsjett for 2021 

og beregnet kr. 465.000 i revisjonshonorar. Endelige tall viser at for Røros 

kommune blir honorar for 2021 kr. 758.000, altså kr. 7.000 mindre enn først 

antatt. Endringen er oversendt kommunedirektøren. Protokoll fra årsmøtet sendes 

ikke ut, men kan leses på våre hjemmesider som vedlegg til denne saken. 

Vedlegg 3. 

 

Orienteringssak 4: Kan kommunedirektøren endre eller redusere kontrollutvalgets 

budsjettforslag for kontrollarbeidet? 

 

• FKT har tidligere sendt spørsmål til departementet ang. tolkning av 

kommuneloven § 23-5, andre punktum: 

 

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller 

fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, 

skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler saken. 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 47/2020 

FKT spurte om kommunedirektøren har rett til å uttale seg til kontrollutvalgets 

forslag til budsjett for kontrollarbeidet. I sitt svar viser departementet blant annet 

til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av 

kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at 

kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget 

behandler denne typen saker. Departementets svar er vedlagt. 

 

Vedlegg 4. 

Orienteringssak 5: Nytt delegeringsreglement i Røros kommune  

 

• Røros kommunestyre vedtok 5. november 2020, sak 86/20, delegeringsreglement 

for perioden 2020-2024. Reglementet kan leses her: 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5025 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5025


vedlegg 1
Lovvedtak 8
(2020–2021)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 27 L (2020–2021), jf. Prop. 3 L (2020–2021)
I Stortingets møte 20. oktober 2020 ble det gjort følgende 

v e d t a k  t i l  m i d l e r t i d i g  l o v

om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19)

§ 1 Utvidet adgang til å gjennomføre lukket møte som 
fjernmøte

Folkevalgte organer kan gjennomføre fjernmøter
også i de tilfellene møtet er lukket etter kommuneloven
§ 11-5 andre ledd. Dette gjelder tilsvarende for Long-
yearbyen lokalstyre på Svalbard.

§ 2 Adgang til fjernmøter og elektronisk signatur
Representantskapet, styret og avviklingsstyret i in-

terkommunale selskaper etter IKS-loven kan gjennom-

føre møter som fjernmøter. Kommuneloven § 11-7 og
forskrifter gitt med hjemmel i § 11-7 fjerde ledd gjelder
tilsvarende.

Medlemmer av representantskapet, styret og avvik-
lingsstyret kan benytte elektronisk signatur for å signere
protokoller fra møter.

§ 3 Lovens ikrafttredelse og opphevelse
Loven trer i kraft straks og oppheves 1. juni 2021.

Tone Wilhelmsen Trøen
president



Konferanseagenda(utkast) 

18. februar 2021 – på Røros 

09:30 til 10:00 Registrering og mottagelse 

10:00 til10:10 Velkommen 

10:10 til 10:50 

  

Samarbeid kontrollutvalg/administrasjon/kommunestyre 

    Marit Gilleberg, Kommunedirektør Os kommune  

 

10:55 til 11:30 

 

Forvaltningsrevisjon – et verktøy 

- hvordan skape interesse for forvaltningsrevisjoner 

- hvordan bestille gode forvaltningsrevisjoner 

Tor Arne Stubbe, Revisjon Midt-Norge SA 

11:30 til 11:45 Pause 

11:45 til 12:30 

 

Internkontroll 

Ole Bjørn Moen, kommunedirektør Oppdal kommune 

12:30 til 13:20 
 

Lunsj 

13:20 til 14:05 

 

Arbeidet i kontrollutvalget 

    Per-Kristian Foss, Riksrevisor 

14:10 til 14:30 

 

Samordning av tilsyn mellom kommuner og fylkesmannen 

   Fylkesmannen i Trøndelag  

 

14:35 til 15:30 

«Bernt svarer» 

   Jan Fridtjof Bernt svarer på innsendte spørsmål  

 

15:30    Avslutning og vel hjem 

vedlegg 2



Emne Budsjett kontroll og tilsyn 2021

Fra Unni Romstad

Til Torill Bakken

Sendt torsdag 29. oktober 2020 11:25

Vedlegg

2020-1026
protokoll ...

Hei
Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA vedtok i sak 14/20 budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024. 
Protokollen følger vedlagt.

Honorarer til revisjon er økt med kun 1 % fra 2020 til 2021 for alle eierkommuner

For Kontrollutvalget Fjell sine kommuner er følgende honorar vedtatt for 2021:

Med vennlig hilsen

Unni Romstad
Ass.daglig leder

M +47 417 39 319 | Teams

Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7735 Steinkjer 

W www.revisjonmidtnorge.no | M +47 907 30 300

Budsjett kontroll og tilsyn 2021
mandag 2. november 2020 11:44

   Side 1 for Hurtignotater 9    

vedlegg 3

mailto:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
sip:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
http://www.revisjonmidtnorge.no/


 

 

 

Postadresse 
Postboks 8112 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kmd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Akersg. 59 
 
www.kmd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
972 417 858 

Avdeling 
Kommunalavdelingen 

Saksbehandler 
Signe Bechmann 
22 24 72 64 

Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven 
§ 23-5 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev 2. september 2020 og tidligere 

korrespondanse vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5. I brevet viser dere til at 

departementet i brev 4. august 2020 har lagt til grunn at kommunedirektøren ikke skal gis 

anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saker som gjelder budsjettforslag for 

kontrollarbeidet. I brevet viste departementet blant annet til at budsjettet for kontrollarbeidet 

har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode 

grunner derfor tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før 

kontrollutvalget behandler denne typen saker. Dere spør om det betyr at kommunedirektøren 

heller ikke skal gis anledning til å endre eller redusere budsjettforslaget til kontrollutvalget før 

det skal behandles i formannskapet. 

 

Departementet vil vise til at § 23-5 andre punktum regulerer i hvilke tilfeller 

kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler en sak. 

Når saker etter kontrollutvalgets behandling skal oversendes til kommunestyret, vil 

kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der. Det framgår av 

merknaden til § 23-5 andre punktum i Prop. 46 L (2017–2018) at kommunedirektøren kan gi 

supplerende opplysninger i forbindelse med at saken oversendes til kommunestyret, jf. 

prinsippet om at saken skal være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren kan 

imidlertid ikke endre saksframstillingen til kontrollutvalget.  

 

Departementet legger derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere 

kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet. 

Forum for Kontroll og Tilsyn 

Postboks 41 Sentrum 

0101 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/2919-5 

Dato 

15. oktober 2020 

 

 

vedlegg 4



 

 

Side 2 
 

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapets innstilling til årsbudsjettet etter § 

14-3 tredje ledd til kommunestyret. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Signe Bechmann 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 48/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   24.11.20      48/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

48/20  Kontrollutvalget      24.11.20 

 

 

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 og vedtak: 
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