
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 29.09.2020 

KL.: 14:00    

STED:  Rådhuset, møterom 1. etg. 

SAKSLISTE 

SAK NR. INNHOLD 

32/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling  

33/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 09.06.20 

34/2020 Forenklet etterlevelseskontroll 2019 -  Etterlevelse av bestemmelser og 

vedtak for økonomiforvaltningen 

35/2020 Orientering om innkomne søknader til næringsfondet  

36/2020 Budsjett 2021 for kontroll og tilsyn i Røros kommune  

37/2020 John Tørres` fond - Gjennomgang av disponeringer 

38/2020 Innkommet sak – varsling om trakassering 

39/2020 Mulighet til å gjennomføre fjernmøter i kontrollutvalget 

40/2020 Orienteringssaker  

41/2020 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). 

Mandag 21. september 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. 32/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      32/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

32/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 29.09.20

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 29.09.20 godkjennes. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 33/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   29.09.20      33/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

33/20  Kontrollutvalget      29.09.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 09.06.20 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 09.06.20 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Protokollen ble sendt ut til medlemmene pr. e-post samme dag. Det ble foretatt noen 

redaksjonelle endringer etter tilbakemelding. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 09.06.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Røros kommune 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

Møtested: Storstuggu, møterom Christian Sextus og GoToMeeting 

Møtedato: Tirsdag 9. juni 2020 

Tid: Kl. 14:00 

Saknr.: 24-31

Til stede på møtet: 

Medlemmer:  Forfall: 

Ole Jørgen Kjellmark  - leder Thorleif Thorsen 

John Helge Andersen - nestleder 

Signy Thorsvoll  

Inga Evavold 

Vara: 

Signe Johanne Nordermoen  

Einar Aasen – sak 26/20 

Rune Mortensen – sak 26/20 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:  Torill Bakken 

Fra Revisjon Midt-Norge SA: Margrete Haugum og Petter Andreas Gudding - sak 

26/20 

Fra Røros kommune:   Ordfører Isak Veierud Busch – sak 30/20 

Varaordfører Christian Elgaaen 

Fra adminstrasjonen:    Kommunedirektør  Kjersti F. Jensås, sak 29/20 

Økonomisjef Roger Mikkelsen, sak 29/20 

Merknad: 

Møtet ble utsatt fra 8. juni til 9. juni. 

Sak 30/20 ble behandlet først, og møtet ble lukket i henhold til off.l. § 11-5 bokstav a. 

Kontrollutvalget ble innkalt med mulighet til fysisk oppmøte i møterom på Storstuggu. 

Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall 

deltakere på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via GoToMeeting. Lenke til møtet var 

tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

Møtet ble avsluttet kl. 17:30. 

Røros, 9. juni 2020  

Kontrollutvalg Fjell IKS 

Torill Bakken  
Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 29.09.20. 

vedlegg 
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24/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 08.06.20 godkjennes. 

Behandling: 

Møtet ble utsatt til 9. juni, samme tid og sted. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 08.06.20, behandlet 09.06.20 godkjennes. 

25/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.20 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.20 godkjennes. 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.05.20 godkjennes. 

26/2020 Forvaltningsrevisjonsrapport; Røros Everk 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til 

etterretning. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår 

oppdatering av eierskapsmeldingen. 

Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Ren Røros AS om å arbeide for at 

revisjonens anbefalinger til selskapet og styret følges.  

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021. 

Behandling: 

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til medlem Andersen og varamedlem Aasen. 

Forvaltningsloven §8: 

«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt 

eller inhabilt, jf. § 8 annet ledd.» 

Oppstår det spørsmål om flere medlemmers habilitet i samme sak, skal de alle avstå fra 

å delta i habilitetsavgjørelsene. 

Andersen og Aasen fratrådte møte under vurderingen. 

vedlegg 
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Vurdering av habiliteten til medlem Andersen: 

Bakgrunnen for vurdering er at hans kone satt i styret fram til februar 2020. 

Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet. 

Utvalget diskuterte habiliteten til Andersen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble 

gjort omkring paragrafens bokstav b) 2. ledd: «En offentlig tjenestemann er ugild til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

……… b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller 

i sidelinje så nær som søsken;» og «Likeså er han ugild når andre særegne forhold 

foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.» 

Utvalget vurderte etter diskusjon Andersen som inhabil. 

Vurdering av habiliteten til varamedlem Aasen: 

Bakgrunnen for vurdering er at han var styremedlem i Røros E-verk/Ren Røros AS i en 

del av perioden som forvaltningsrevisjonen omhandler. 

Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet. 

Kontrollutvalget vurderte habiliteten til varamedlem Aasen.  

Utvalget diskuterte habiliteten til Aasen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble 

gjort omkring paragrafens bokstav 1. ledd: «En offentlig tjenestemann er ugild til å 

tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 

……… a) når han selv er part i saken» og paragrafens 2. ledd «Likeså er han ugild når 

andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.» 

Utvalget vurderte etter diskusjon Aasen som inhabil. 

Varamedlem Rune Mortensen tiltrådte. 

Møtet fortsatte med medlemmene Kjellmark, Evavold, Thorsvoll, Nordermoen og 

Mortensen. 

Rapporten ble drøftet av utvalget. 

Forvaltningsrevisorene var til stede under behandlingen og gikk igjennom 

problemstillingene og konklusjonene i rapporten.  

Leder har fremmet følgende forslag til endring i forslag til innstilling: 

Leders forslag til vedtak: Endringer uthevet 

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til 

etterretning.  

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår 

oppdatering av eierskapsmeldingen.  

Kommunestyret ber kommunens ordfører ved generalforsamlingen i Ren Røros AS 

om å arbeide for at revisjonens anbefalinger til selskapet og styret følges. Videre sørge 

for at kommunen har en jevnlig dialog med sine styrerepresentanter i selskapet 

om tiltakene foreslått i rapporten. Røros kommune som eier ønsker tilsendt 

selskapets nye styreinstruks, instruks for daglig leder og opplæringsprogram 

for styret til orientering. 

vedlegg 
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Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021. 

Nytt forslag til innstilling ble fremmet: 

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til 

etterretning. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår 

oppdatering av eierskapsmeldingen. 

Kommunestyret ber ordfører i Røros kommune om å arbeide for at revisjonens 

anbefalinger til selskapet og styret følges.  

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021. 

Leder trakk sitt forslag til innstilling. 

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyret tar rapporten "Forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS" av 29. mai 2020 til 

etterretning. 

Kommunestyret ber kommunedirektøren følge opp revisors anbefalinger hva angår 

oppdatering av eierskapsmeldingen. 

Kommunestyret ber ordfører i Røros kommune om å arbeide for at revisjonens 

anbefalinger til selskapet og styret følges.  

Kommunestyret ber kontrollutvalget bestille en oppfølgingsrapport i 2021. 

Kommunestyrets vedtak: 

27/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende

prioriterte prosjekter:

• 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

vedlegg 
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2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom prosjektene som er listet opp.  Utvalget ønsker å prioritere 

følgende prosjekt i tillegg: 

 
• Kapasitet og kvalitet i grunnskole  

• Klima og miljø 

 

Sekretariatets forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt med to tilleggspunkt fremmet i 

møtet. 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende 

prioriterte prosjekter: 

 

• 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 

• Kapasitet og kvalitet i grunnskole  

• Klima og miljø 

 

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden. 

 

 

 
28/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til 

kontrollutvalgets prioriteringer i planen: 

 

• Generell eierskapskontroll 

• Røros kultur- og konferansesenter AS 

• Røros Vekst AS 

• Verket AS   

 

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen. 

vedlegg 
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Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret 

med følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til

kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

• Generell eierskapskontroll

• Røros kultur- og konferansesenter AS

• Røros Vekst AS

• Verket AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

29/2020  Orientering om underslagssak – administrasjonen 

redegjør 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunedirektørens orientering om underslagssak tas til orientering. 

Behandling: 

Utvalget drøftet om saken skulle behandles for lukkede dører. Møtet ble lukket i henhold 

til offentlighetsloven § 11-5 bokstav a. Det ble foretatt avstemming: 

Saken behandles for åpne dører – Kjellmark og Andersen stemte for. 

Saken behandles for lukkede dører – øvrige medlemmer for. 

Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til offentlighetsloven § 11-5 bokstav a. 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunedirektøren og økonomisjef orientering om underslagssak tas til orientering. 

30/2020 Orientering om møte i formannskapet 7. mai 2020 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Ordførers orientering om formannskapsmøte 7. mai 2020 tas til orientering. 

Behandling: 

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

Kontrollutvalgets vedtak: 

Ordførers orientering om formannskapsmøte 7. mai 2020 tas til orientering. 

vedlegg 
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Kontrollutvalgets leder deltar i formannskapsmøte torsdag 11. juni hvor saken 

behandles. 

31/2020 Eventuelt 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling. 

vedlegg 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 34/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      34/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

34/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

Forenklet etterlevelseskontroll 2019 – Etterlevelse av 

bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen 

Saksdokumenter: 

- Rapport fra Revisjon Midt-Norge SA av 11.09.20

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. 

Revisor skal basere sin oppgave på en risiko- og vesentlighetsvurdering og skal senest 

30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget på resultatet av denne kontrollen.

Som følge av Covid-19 er fristen utsatt til 15.09 for rapportering av kontroll i 2019.

Kommunedirektøren skal ha kopi av rapporten.

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 område: 

At anskaffelser over 100.000 har skjedd i tråd med anskaffelsesreglene. 

Revisor har kontrollert perioden fra 01.01.2019 – 31.12.2019. 

Revisor har kontrollert 11 enkeltanskaffelser for perioden. 

Kriterier er hentet fra Anskaffelsesforskriften del 1 og del 2. 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 34/2020 

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 som gjelder for dokumentasjon av gjennomført konkurranse. 

Uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget bedre grunnlag for å ivareta 

sitt påse-ansvar med økonomiforvaltningen. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar attestasjonsoppdraget om etterlevelse av bestemmelser og vedtak 

for økonomiforvaltningen i Røros kommune til orientering. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 



vedlegg 



vedlegg 
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Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 35/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      35/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

35/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

Orientering om innkomne saker til næringsfondet 

Saksdokumenter: 

- Brev fra Røros kommune av 11.09.20 med vedlegg

o Oversikt søknader næringsfond

o Vedtekter næringsfond

o Oversikt søknader koronamidler

o Retningslinjer koronamidler

Saksframlegg: 

Kommuneloven §23-2: 

Kontrollutvalget kan kreve at kommunen eller fylkeskommunen legger fram enhver 

opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine 

oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. 

Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

Sekretariatet har videresendt forespørsel i fra kontrollutvalgets leder til 

kommunedirektøren: 

«Kontrollutvalget ønsker en oversikt, foreløpig kun i en enkel tabellform over innkomne 

søknader til næringsfondet, med følgende opplysninger: 

Dato for søknaden, beskrivende tekst, behandlende organ, dato for behandling, innvilget 

beløp og utbetalingsdato. 

Tilsvarende oppsett ønskes for søknader for fordeling av tilskudd til næringslivet knyttet 

til koronaepidemien.» 

Saksvurdering: 

Kommunedirektøren har oversendt et brev som svarer på kontrollutvalgets henvendelse. 

Det er utarbeidet en oversikt som viser tildelingen av midler fra det kommunale 

næringsfondet og de såkalte «koronamidlene» som ble bevilget av formannskapet til 

administrativ behandling ved kommunedirektøren. Denne oversikten følger vedlagt. 

Samtidig beskriver kommunedirektøren tiltak som er iverksatt for å bedre systematikken 

rundt saksbehandlingen. 

Retningslinjer og vedtekter følger også som vedlegg til saken. 

Kommunedirektøren vil være til stede under behandlingen for å svare på eventuelle 

spørsmål i fra kontrollutvalget. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 35/2020 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunedirektørens tilbakemelding angående tildeling av midler i fra kommunens 

næringsfond og koronamidler bevilget av formannskapet, tas 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, 11. september 2020 

 
Kontrollutvalgets gjennomgang av kommunalt næringsfond og koronamidlene 

 

Kontrollutvalget ba den 23. juli 2020 om en enkel oversikt i tabellform over innkomne 
søknader til det kommunale næringsfondet samt en oversikt over tilskudd tildelt næringslivet 
knyttet til koronapandemien. Det ble bedt om at oversikten skal gi følgende opplysninger: 

- Dato for søknaden 

- Beskrivende tekst 

- Behandlende organ 

- Dato for behandling 

- Innvilget beløp 

- Dato for utbetaling 

 

Den etterspurte oversikten oversendes herved fra kommunedirektøren. Oversikten er 
utarbeidet i excel. Filen inneholder ett ark for det kommunale næringsfondet og ett ark for de 
såkalte «koronamidlene» som ble bevilget av formannskapet til administrativ behandling ved 
kommunedirektøren. 

Før koronamidlene ble kunngjort for næringslivet utarbeidet kommunedirektøren 
retningslinjer for kriterier for tildeling samt behandling av søknader. Formannskapet fikk en 
orientering om disse kriteriene. Formannskapet ble også holdt underrettet om 
søknadsmengde og prosess som en del av kommunedirektørens faste orientering rundt 
koronasituasjonen. 

Vedtektene for næringsfondet også vedlagt. 

 

Erfaringer av arbeidet med vedlagt oversikt 

Kommunedirektøren har brukt saks- og arkivsystemet og regnskapssystemet for å 
sammenstille nødvendig informasjon til oversikten som nå oversendes. Dette har gitt noen 
viktige innspill til arbeidet med stadig å øke kvaliteten på saksbehandling i Røros kommune. 

- Alle søknader til det interkommunale næringsfondet skulle sendes i søkeportalen 
«regionalforvaltning.no». Det kommunale næringsfondet bruker ikke dette systemet. 
Overgangen fra interkommunalt til kommunalt næringsfond ga utfordringer rundt det å 
registrere innkomne/behandlede søknader slik at disse kunne avsluttes korrekt eller 
gå sømløst over til behandling i det kommunale næringsfondet. 

- Saksbehandlingstiden for søknader er til dels for lang. 
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- Røros kommune skal være forutsigbar for innbyggere og næringsliv. Det har ikke 
vært en systematisk nok dialog med søkere til næringsfondet om at søknad er mottatt 
og når det kan forventes at den vil bli behandlet. 

- Bruken av saks- og arkivsystemet har i noen tilfeller ikke vært systematisk nok. 

- Søknader til næringsfond kunne formelt sett ha blitt behandlet av formannskapet før 
de ble avslått av administrasjonen. 

 

Tiltak som er iverksatt for å bedre systematikken rundt saksbehandling 

Kommunedirektøren har brukt disse erfaringene til å iverksette forbedringstiltak. Følgende vil 

bli endret: 

- I de tilfeller der søknader på tilskuddsordninger kommer inn via søkeportalen 
«Regionalforvaltning.no» skal det lages en sikker rutine for hvordan disse går over i 
kommunens eget saks- og arkivsystem. 

- Rutinen for opprettelse av saker som omhandler søknader til næringsfond er 
gjennomgått og forbedret for å sikre god oppfølging. 

- Alle som søker om tilskudd fra det kommunale næringsfondet skal motta en skriftlig 
beskjed om at søknad er mottatt. Det skal være informasjon om når søknaden kan 
forventes behandlet. Dersom det er behov for tilleggsinformasjon for at søknaden 
skal kunne behandles, skal dette beskrives her. 

- All kontakt med søker som ikke foregår skriftlig skal dokumenteres i et eget 
fortløpende notat som ligger på saken i saksbehandlingssystemet. Dette sikrer at 
saksbehandlingen kan gå sømløst dersom det av ulike årsaker må skiftes 
saksbehandler. 

- Næringslivet sikrer fremtidig verdiskaping gjennom stadig innovasjon og utvikling. I 
næringslivet er det ofte behov for raske avklaringer rundt finansiering av ulike 
prosjekter. Røros kommune skal sikre at nødvendig dokumentasjon er på plass og at 
behandlingen foregår korrekt, men ut over dette skal søker kunne være trygg på en 
rask og effektiv saksbehandling. 

Ta gjerne kontakt dersom det er behov for ytterligere informasjon rundt hvordan Røros 

kommune håndterer det kommunale næringsfondet. 

 

Vennlig hilsen 

Kjersti Forbord Jensås 

Kommunedirektør 

 

vedlegg 



Søknader til kommunalt næringsfond behandlet 2019 og 2020

Kontrollutvalgets gjennomgang

Søkt dato Navn på søker Stikkord for søknadens innhold
Behandlende 

organ
Behandlet dato Omsøkt beløp Innvilget beløp Utbetalt dato Kommentar

30.1.2017 Lars Erik Sundt (17/166) Kjøp av melkekvote Formannskapet 20.05.2020 330.000,- 0,-

Søknaden har ligget siden 2017. Noe usikkerhet om denne skulle 

behandles i næringsfond eller hos landbruk. Ble bestemt at den skulle tas 

i næringsfond. Beate Møller på servicetorget hadde kontakt med søker 

01.04.20 og avklarte den faktiske situasjonen. 

16.09.18 Fakta Film as (18/1889) Utvikling av nytt firma, film og videoproduksjon Formannskapet 17.01.19 50.000.- 40.000.- 08.03.19

19.11.18 Lokalmatnytt as (18/2435) Nystartet nettavis for matinteresserte Formannskapet 06.12.18 50.000.- 15.000.- 21.10.19

04.01.19 Destinasjon Røros / Rørosmat (19/35) Samarbeid reiseliv / lokalmat - TV-program via Trønder-TV Formannskapet 17.01.19 50.000.- 50.000.- 13.03.19

21.01.19 Kunst i Bergstaden (19/158) Arrangement - kunstutstilling ikke spesifisert

Vurdert som informasjon. Det står i skrivet at de skal ta snarlig nærmere 

kontakt. Det er etter mottatt "infoskriv" ikke mottatt flere henvendelser 

og / eller søknad i saken.

13.03.19 Tronfjell opplevelser (19/608) Bygging av utsiktsplattform på Tron-toppen 75.000.-

Ikke behandlet: Søknaden ble vurdert sammen men daværende rådmann 

Bernt Tennstrand til å være utenfor vedtektene til næringsfondet. Dette 

for at det var et tiltak utenfor Røros kommune med lite direkte 

ringvirkninger

14.03.19 Røros, Os, Holtålen kommune (19/617) Inkluderingsdagen 2019 "Give a job" ikke spesifisert

Ikke behandlet:Søknaden gjelder et prosjekt i Røros kommune på vegne 

av Røros, Holtålen og Os kommune. Dette vil si at det er et internt 

arrangement der kommunen også bidrar med dugnad. Det ble ikke søkt 

om spesifikk beløp. Søknaden ble ikke vurdert da dette var et internt 

arangement.

11.03.19 MHM-alliansen (19/782) Forbrukerdagen - arrangement " Fra kobber til klima" Formannskapet 13.06.19 ikke spesifisert 15.000.- 09.09.19

16.04.19 Rørosnytt as (19/1108) Nyheter på Sør-samisk Formannskapet 13.06.19 50.000.- 20.000.- 10.07.20

Utbetalingsanmodning ble første gang mottatt den 09.10.2019. Det ble 

da bedt om mer utfyllende dokumentasjon som igjen ble mottatt den 

17.02.20.

20.05.19 Stormposten - Engernengen (19/1559) Guidete turer / audiotur - reiseliv 5.000.-

Ikke behandlet: Selskapet er et enkeltmannsforetak med adresse i Vadsø. 

Faller utenfor vedtektene og ble vurdert som ikke relevant på grunnlag 

av dette. I tillegg til dette så har allerede DR og MIST en lignende app-

løsning.

05.06.19 Røros Guide (19/1753) - Etablering av Røros Guide Formannskapet 13.06.19 25.000.- 25.000.- 10.09.19

25.06.19 Rørosmat SA (19/2071) 20-Års-jubileum Rørosmat sa Formannskapet 12.09.19 40.000.- 30.000.- 18.08.20

Utbetalingsanmodning mottatt 08.11.2019, men oversett utbetalt. Ble 

purret fra Rørosmat den 05.08.20 og sendt regnskap for utbetaling 

13.08.20

17.07.19 Visit Røros AS (19/2045) - Forprosjekt avfallshåndtering v/arr. i Røros sentrum 50.000.-

Ikke behandlet: Diskutert sammen med kommunedirektør Kjersti 

Forbord Jensås.  Nye avfallsløsninger i Røros sentrum må samordnes med 

teknisk osv. Her ønsket man å se på en FoU-løsning sammen med for 

eksempel Røros produkter. Dette er en sak som har vært diskutert i 

fagmøte samfunn.

Kommunedirektøren  16.09.2020 



Søknader til kommunalt næringsfond behandlet 2019 og 2020

Kontrollutvalgets gjennomgang

14.08.19 Adalia Film & Media (19/2181) "Mitt yrke unge gründere - serien/ gründere på Røros" Formannskapet 16.10.19 45.000.- 15.000.- 29.11.19

29.08.19 Matråd as (19/2290) Rekruttering Matråd Formannskapet 12.09.19 100.000.- Avslag fordi søknaden ligger utenfor vedtektene

04.11.19 Ragnarok Expedition (19/2768) Guidede turer med hundesleder Formannskapet 12.12.19 25.000.- 25.000.- 24.04.20

06.01.20 Bortpå Moa, Brekken (20/746) Restaurering av vernverdig bygning Formannskapet 16.04.20 29.500.- 29.500.- Tilsagnsbrev ikke utsendt, Vedtak ettersendt juli 2020

23.01.20 Sandkjernans Sans & Samling (20/199) Kvalitetsforretning for antikviteter Formannskapet 19.03.20 45.000.- 20.000.- 31.07.20 Tilsagnsbrev ikke utsendt, kontaktet på telefon juli 2020. 

23.01.20 Landbruksforvaltningen ROH (20/201) Arbeid med ny landbruksplan Formannskapet 06.02.20 180.000.- 180.000.- Inntil 180.000.- etter dokumenterte kostnader

03.02.20 Destinasjon Røros (20/279) Fremvisning av "Hjem til jul" ifbm julemarkedsåpning 2019 25.000.-

Søknaden ble mottatt etter at arrangementet var gjennomført, men det 

ble varslet på forhånd at det ville komme en søknad. Årsaken til at 

søknad ikke kom før var at arrangementet (premierevisningen) først ble 

avklart ifbm julemarkedet og det ville ikke vært mulig å behandle den før 

gjennomføring. Ligger klar til behandling.

03.02.20 Destinasjon Røros (20/280) Åpningsseremoni Rørosmartnan 2020 ( 10 & 40 års jubileum) Formannskapet 05.03.20 100.000.- 0,-

Avslag til formannskapet: Søknad trukket av DR, men ble behandlet og 

gitt avslag av formelle årsaker da det var innstilt på 30.000,- i 

kommunedirektørens saksframlegg. Muntlig orientering om at søknaden 

var trukket. Forslag på å gjøre det slik kom etter forslag fra politiker. 

11.02.20 HMH-alliansen (20/384) Markering av forbrukerdagen 2020 12.000.-

Dialog med Reidun Roland på dette pr tlf ifbm at arrangementet mest 

sansynlig avlyses / utsettes grunnet Covid-19. Ny foreløpig dato er 

11.03.21. Det avventes tilbakemelding på om de vil ha behandlet 

innlevert søknad eller om det sendes inn ny søknad.

03.03.20 Bondesolidaritet (20/1808) Konferanse bærekraftig europeisk landbruk Formannskapet 10.09.20 30.000,- 30.000,-

19.03.20 Husfliden as (20/664) Innkjøp av utstyr ikke spesifisert 0,-

Ikke behandlet: Direkte støtte til kjøp av stoff til Rørosdrakten omsøkt. 

Vedtekter i næringsfondet er tydlige på at det ikke kan gis støtte til 

driftsmidler. Støtte fra Rørosbanken (50.000,-?) til innkjøp av stoff 

innvilget. Saken skulle vært behandlet, men ikke blitt prioritert grunnet 

dette. 

04.05.20 Feragen Vannverk v/Styret (20/1809) Opparbeidelse av vannbehandlingsanlegg Formannskapet 10.09.20 339.000.- 0,- Avslag, men oppfordret til ny søknad iht  vedtak.

12.05.20 Fakta Film as (20/985) - Dokumentarfilm - demo / Bakken bruk i Feragen Formannskapet 20.000.- Ligger klar til behandling

Kommunedirektøren  16.09.2020 



Søknader til kommunalt næringsfond behandlet 2019 og 2020

Kontrollutvalgets gjennomgang

30.07.20 Grillhuset AS (20/1905) Grillhuset as - reetablering Formannskapet 217.500.- Ligger klar til behandling

25.05.20 Hummelfjell Catering (20/1652) Midler til utvikling av bedrift Formannskapet 20.08.20 25.000.- 15.700,- Flyttet fra korona-midler til ordinært næringsfond, vedtak sendt ut

Kommunedirektøren  16.09.2020 
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vedlegg 



vedlegg 
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Søknader til koronamidler våren 2020

Kontrollutvalgets gjennomgang

Søkt dato Navn på søker Stikkord for søknadens innhold
Behandlende 

organ
Behandlet dato Omsøkt beløp Innvilget beløp Utbetalt dato Kommentar

25.05.20 Potteriet Røros Omsetningssvikt grunnet covid-19 Kommunedirektør 12.06.20 Beløp ikke oppgitt 15.000.- 29.06.20 Vedtak utsendt 12.06.20 pr e post

25.05.20 Solheim eiendom Røros as Omsetningssvikt grunnet covid-19 Kommunedirektør 12.06.20 34.200,- 15.000.- 29.06.20 Vedtak utsendt 12.06.20 pr e post

25.05.20 M.Hâggblom (Hummelfj catering) Omlegging av drift til foodtruck - overflyttet til behandling i ordinært næringsfond Kommunedirektør 12.06.20 25.000,- Overflyttet til ordinært næringsfond, sak 20/1652

25.05.20 Rørosmat SA Trøndersk matfestival på Røros 2020 Kommunedirektør 12.06.20 40.000.- Vedtak utsendt 12.06.20 pr e post.

25.05.20 AS Avisdrift Røros Annonser om smittevern og sommer til kr. 15.000,- gitt til alle lokale medieaktører tidligere i 2020 deriblant Fjell-Ljom. Direkte av drift.Kommunedirektør 12.06.20 80.000,- Vedtak utsendt 12.06.20 pr e post

25.05.20 Vidunderlig (Frøken martin) Omsetningssvikt grunnet covid-19 Kommunedirektør 12.06.20 81.600,- 15.000.- 29.06.20 Vedtak utsendt 12.06.20 pr e post.

25.05.20 Destinasjon Røros Markedsføringstitak Kommunedirektør 12.06.20 100.000,- 40.000.- 29.06.20 Vedtak utsendt 12.06.20 pr e post. 

25.05.20 Kalsa Gårdsbakeri as Omsetningssvikt grunnet covid-19 Kommunedirektør 12.06.20 34.568,- 15.000.- 14.09.20

Utbetalingsanmodning mottatt 08.09.20. Sendt Thorry Fremstad på regnskap for 

utbetaling 10.9.20. 

28.05.20 RørosNytt as Til reportasjer / butikkpresentasjoner Kommunedirektør 13.07.20 50.000,- 20.000.- 02.09.20

Vedtak utsendt 12.06.20. Vedtak etter klage utsendt 10.07.20. 

Utbetalingsanmodning mottatt 25.08.20. Sendt Thorry Fremstad på regnskap for 

delutbetaling av 10.000,- 26.08.20 .

15.06.20 Form til Fjells as Opprettholde arbeidsplasser - omsetningssvikt grunnet covid-19 Kommunedirektør 13.07.20 Beløp ikke oppgitt 15.000.- 11.08.20 Vedtak utsendt 10.07.20

25.05.20 Fadi skredderveksted Kjøp av dataverktøy til nyetablert skredderverksted Kommunedirektør 13.07.20 8.000,- 8.000.- 02.09.20

Vedtak utsendt 10.07.20.  Utbetalingsanmodning mottatt 21.08.20. Sendt 

regnskap for utbetaling 26.08.20.

SUM 183.000,-

Kommunedirektøren  16.09.2020 
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Røros, 14. mai 2020 

Korona-midler fra Røros kommunes næringsfond 

Generelt: 

Næringslivet på Røros er til dels hardt truffet av konsekvensene av koronapandemien. 

Det er avsatt kr 200.000,- fra Røros kommunes næringsfond til fleksibel håndtering av 

næringslivets behov i denne situasjonen. 

Midlene skal brukes til å hjelpe i utgangspunktet levedyktige bedrifter med å holde seg 

flytende til markedene tar seg opp igjen og situasjonen i samfunnet stabiliseres. Det skal 

holdes særlig fokus på følgende: 

- Flest mulig arbeidsplasser skal berges for samfunnet som helhet

- Flest mulig arbeidsplasser skal berges for å sikre kompetanse og arbeidskraft

- Verdiskapninga i næringslivet skal sikres

- Helheten i næringslivet skal i størst mulig grad sikres

Hvem kan søke om tilskudd fra korona-midlene? 

• Alle bedrifter med organisasjonsnummer og drift i Røros kommune som har hatt en
omsetningsnedgang på minimum 30% etter den 12.03.2020 og som har fått økonomiske
problemer på grunn av koronasituasjonen.

• Alle bedrifter og sammenslutninger av bedrifter med organisasjonsnummer og drift i
Røros kommune som har behov for å omstille seg til nye rammebetingelser eller som
må øke markedsaktiviteten for å komme raskt tilbake i verdiskapende drift.

• Alle bedrifter som har levert og fortsatt leverer regnskap ihht loven og som har betalt
skatter og avgifter ihht loven.

Søknadsfrister 

Søknadsfrist 1: 25.05.2020 

Det legges ut kr 150.000,- til fordeling etter en vurdering av søknader 

Søknadsfrist 2: 10.06.2020 

Det legges ut kr 50.000 til fordeling etter en vurdering av søknader. Eventuelle gjenstående 

midler etter 1. søknadsfrist kan i tillegg fordeles på 2. søknadsfrist. 

Dersom ikke alle midler er fordelt etter at søknadsfrist 2 er utløpt, vil det bli opprettet og 

bekjentgjort en 3. søknadsfrist.  

vedlegg 
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Krav til søknad 

• Det gjelder samme krav til opplysninger om søker som beskrevet i vedtektene til
næringsfondet, men hele søknaden kan utformes enkelt.

• Dokumentasjon eller beskrivelse på at omsetningen har gått ned minimum 30% etter
den 12.3.2020 og at tapet eller konsekvensen er en følge av koronapandemien skal
vedlegges

• Regnskap for bedriften pr 31.12.2019 og for første mva-termin 2020 skal legges ved
søknaden. Skulle det være bedrifter som ikke kan levere regnskap skal det i hvert
enkelt tilfelle kunne vurderes om dette kravet fravikes og at det likevel kan gis
tilskudd.

• Det skal beskrives hvilke andre koronarelaterte støtteordninger bedriften har fått
tildelt midler fra og summen bedriften har fått.

• Søknad sendes til korona.bedrift@roros.kommune.no

Behandling av søknader 

• Behandling av søknader på koronamidlene er delegert til kommunedirektøren.

• Hver enkelt søknad vurderes hvorvidt den kommer inn under ekstraordinære koronatiltak.
Dersom den vurderes til å ikke komme inn under ekstraordinære tiltak, vil søknaden bli
avslått.

• Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert. Ønsker bedriften å
fremme søknaden til neste søknadsfrist, må søknaden sendes inn på nytt.

Hva kan det gis støtte til? 

Støtte til dekning av egenandeler som kreves for kompensasjonsordninger fra statlige 
ordninger 

• Begrenset oppad til kr 5.000 pr selskap/foretak/enkeltmannsforetak

• Godkjent søknad på nasjonal støtteordning må foreligge for at støtten skal kunne
utbetales.

Støtte til kompetansehevning, herunder kurs, kursavgifter, egenandeler på evt felles tiltak 

med / fra andre aktører som vil gi positive virkninger for inneværende år (2020) 

• Støtte skal gis hovedsakelig til kompetanseheving innen forretningsutvikling og drift
samt markedsføring

• Det er ønskelig at kompetansehevingen gjør at dette kan gi positiv virkning allerede i
2020 som følge av økt aktivitet, besøk eller faktiske arbeidsplasser

• Tilskuddet gis fortrinnsvis til dem som faller utenfor andre offentlige
kompetanseordninger som f.eks BIO midler, Innovasjon Norge osv.

Støtte til kjøp av tjenester for arbeid med søknader på nasjonale støtteordninger samt for å få 
ut nødvendig dokumentasjon fra regnskapsfører eller revisor 

• Begrenset oppad til maksimalt 6 timer/bedrift. Maksimal timepris settes til kr 700,- eks
mva

• Regnskapsfører eller revisor må ha gjort en enkel vurdering av at søker har mulighet
til å få tilskudd igjennom offentlig kompensasjonsordning før arbeidet igangsettes

• Krav til utbetaling: Kopi på kvittering av innsendt søknad, bekreftelse fra
regnskapsfører eller revisor på at søknad er sendt eller kopi av faktura eller annen
bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor
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Støtte til felles markedstiltak  

• Tiltak må ha en felles effekt for flere aktører i Rørossamfunnet 

• Eksempel være støtte til felles åpningstid for alle butikker i gata, samle 
aktivitetsaktører og eller industri for å vise fram produkt / konsept, andre tiltak som vil 
føre til økt aktivitet og omsetning osv. 
 

Konkrete tiltak ut over markedstiltak hos enkeltaktører eller flere aktører i fellesskap der det 
foreligger tilstrekkelig underliggende dokumentasjon på at tiltaket vil gi en positiv effekt på 
næringsutviklingen. 

• Eksempel kan være støtte til investeringer i et nytt produkt i sammenheng med 
eksisterende aktivitet, for eksempel støtte til oppsetting av gapahuk / lavo som kan 
brukes i naturbasert reiseliv, matsammenheng osv. 

• Unntatt er støtte til driftsmidler som går under forbruksmateriell og direkte varer som 
brukes i kjøp og salg 

• Tilskudd til praktiske gjennomføringer av tiltak eller investeringer kan vurderes 
dersom de har en helhetlig samfunnsmessig nytte eller for flere aktører sammen 

 

I de nasjonale kompensasjonsordningene er det blitt tydelig at det kan være krav til søker 
som gjør at noen faller utenfor disse ordningene. Med dette som bakgrunn åpnes det for 
muligheten for å søke om tilskudd uten at vilkårene ovenfor er oppfylt. 

• Vurdering på om søknaden kan innvilges gjøres i hvert enkelt tilfelle 

• Bedriften må dokumentere minimum 30 % tap av omsetning både for mars og april 
2020. Dette må dokumenteres fra regnskapsfører eller revisor. 

• Regnskap for bedriften pr 31.12.2019 og for første mva-termin 2020 skal legges ved 
søknaden. Skulle det være bedrifter som ikke kan levere regnskap skal det i hvert 
enkelt tilfelle kunne vurderes om dette kravet fravikes og at det likevel kan gis 
tilskudd. 

 
 

  

  

 

 

 

vedlegg 
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      36/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

36/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

Formannskapet 

Kommunestyret 

Budsjettforslag 2021 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Røros 
kommune 

Saksdokumenter: 

- Forslag til budsjett 2021

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 2021 i Røros kommune.

Saksopplysninger: 

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

kommune for 2021. 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 2019 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 april 2021 (Norges Kommunerevisorforbund) og/eller FKT’s 

fagkonferanse i juni 2021 (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 og revisjon: Røros kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper 

for å løse kontroll-, tilsyns- og revisjonsoppgavene. Dette er Revisjon Midt-Norge SA for 

revisjonsoppgaver og Kontrollutvalg Fjell IKS for sekretariatsoppgaver. For begge 

selskapene er det representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen 

på medlemskommunene. Budsjettsummen for sekretariatstjenester ble vedtatt i 

representantskapet i juni 2020. Samtlige eierkommuner betaler et likt beløp med inntil 6 

møter. 

Når det gjelder revisjonstjenesten har sekretariatet fått oppgitt anslag i fra daglig leder. 

Endelig budsjettall vil foreligge etter selskapets årsmøte i oktober. 

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 1 124 000 for 

kontroll, tilsyn og revisjon for Røros kommune for 2021, en økning på 5,84 % i fra i fjor. 

Forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget innstiller følgende til kommunestyret: 

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

for 2021 på kr 1 124 000. 

Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via 

formannskapet. 

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyrets vedtak: 



Forslag budsjett for kontroll og tilsyn, sak 36/20

Ansvar:   1004 RØROS KU 2021

Funksjon:  110

Art Konto (T)

Regnskap 

2019 *

Vedtatt budsjett 

2020

Økning 2020-

2021 i %

Forslag 

budsjett 2021 Kommentarer

108001 Møtegodtgjøring folkevalgte 17 055kr   30 000kr   16,67 35 000kr   Følger kommunens satser, beregnet 6 møter

105025 Tapt arbeidsfortj. folkevalgte 6 520kr   10 000kr   80,00 18 000kr   Anslag. Beregnet  9 kursdager, kr. 2000 pr dag

109900 Arbeidsgiveravg. 1 509kr   2 500kr   2 500kr   

111500 Bevertning 1 643kr   2 500kr   20,00 3 000kr   kr. 500 pr. møte

115001 Opplæring/kurs 32 602kr   75 000kr   0,00 75 000kr   Beregnet kr 15.000 pr. medlem til kurs/opplæring

116010 Km.-kost godtgjøring 1 336kr   5 000kr   0,00 5 000kr   Anslag

117001 Transport og skyss 6 013kr   10 000kr   0,00 10 000kr   Anslag

137500 Sekretariatstjenester 159 000kr   169 000kr   5,03 177 500kr  Representantskapet har fastsatt rammen

137500 Tillegg sekretariatstjenester

137500 Revisjonstjenester 547 000kr   589 000kr   29,88 765 000kr  

Anslag. Årsmøtet fastsetter endelig ramme i 

oktober 2020.

137500 Tillegg revisjonstjenester 161 000kr   Tillegg som følge av ny revisjonsordning

137500 Forvaltningsrevisjon u/rammeavtalen

119502 Kontingenter 6 000kr   7 000kr   0,00 7 000kr   

Kommunen betaler kontingent til Forum for 

Kontroll og Tilsyn

137500 Selskapskontroll u/rammeavtalen

115001 Faglitteratur 1 000kr   1 000kr   Innkjøp av div. faglitteratur 

778 678kr     1 062 000kr   3,48 1 099 000kr   

* Enkelte av KU´s egne utgifter går ikke direkte fram av regnskapet

vedlegg 
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      37/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

05/20  Kontrollutvalget 11.02.20 

37/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

John Tørres´fond – Gjennomgang av disponeringer 

Saksdokumenter følger som eget vedlegg:
- Ku-sak 05/20 (ikke vedlagt)

- Kommentardel, budsjett 2014

- Revisjonsberetning 2014

- Formannskapets behandling av budsjett 2014

- Kommunestyrets behandling av budsjett 2014

- Talldel budsjett 2014

- Samlet saksframstilling, budsjett 2014 og økonomiplan

- Samlet saksframstilling, årsregnskap 2014

- Revisjonsberetning 2014

Saksframlegg: 

I følge kommuneloven §23-2 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltningen i kommunen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser 

og vedtak. For å ivareta dette påse-ansvaret kan kontrollutvalget kreve at kommunen 

legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller dokument som utvalget finner 

nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan også foreta undersøkelser 

som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for å gjennomføre 

kontrolltiltak etter dette leddet. 

Kontrollutvalget ba i møte 03.12.2019 revisor om å utarbeide et notat angående John 

Tørres fond. 

Saken ble behandlet den 11.02.20 og revisor skrev i sin tilbakemelding at  

at saldo på fondet var pr 31.12.2011 kr 836.594 og fondet ble brukt i årene 2012 – 

2014. 

Fondet ble tømt i 2014 da kr 665.238 ble brukt til finansiering av prosjektet 060004 – 

oppgradering sykehjemmet. 

I et brev til kommunedirektøren ba revisor om svar på følgende spørsmål: 

1. Hvordan er investeringen som ble finansiert av fondsmidler berørt av byggingen?

2. Hvordan vil formålet ved gaven være ivaretatt etter ferdigstilling?

Administrasjonen besvarte revisors spørsmål slik: 

Hvordan er investeringen som ble finansiert av fondsmidler berørt av byggingen? 

Svar: Fondsmidler ble brukt til opprettelse av gangstier, bygging av 

«treningsapparater»/utemøbler og plantning av bærbusker ved Røros sykehjem på 
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Øverhagaen. Fondsmidler ble også brukt til grunnarbeid og isolering ved oppsettelse av 

apparater og anleggelse av gangstier. Så langt i byggeprosessen er anlegget ikke berørt 

av byggingen, men ved oppstart av byggetrinn 2, vil busker og apparater måtte flyttes. 

Gangstier vil forsvinne i forbindelse med grunnarbeid. 

Hvordan vil formålet ved gaven være ivaretatt etter ferdigstilling. 

Svar: Busker, og apparater/utemøbler som er anskaffet ved bruk av gavemidler vil 

mellomlagres i byggeperioden, og utplasseres ved ferdigstilling av byggetrinn 2. Av 

naturlige grunner vil ikke grus og isolasjon benyttet i grunnarbeid videreføres. 

Kommunen mener at en ved dette ikke har forringet formålet ved gaven i nevneverdig 

grad. Det vil aldri kunne være slik at tiltak som er finansiert med bruk av gavemidler ikke 

vil kunne bli berørt av fremtidige endringer i den kommunale driften, men i dette tilfellet 

gjøres det tiltak som sørger for at gaven både i form og funksjon videreføres på tross av 

de store endringene som gjøres ved Øverhagaen. 

Under behandlingen la nestleder fram JohnTørres´ testamente, hvor testamentets punkt 

4 ble framhevet: 

Etter at alle begravelsesomkostningene er trukket fra, skal resten av det jeg 

måtte etterlate meg av kontanter og bankinnskudd deles likt mellom Røros 

Aldershjem og Røros Sykehjem. Pengene skal forvaltes av styreren av den enkelte 

institusjon og skal brukes etter dennes skjønn til gavn og glede for beboerne, 

enten ved innkjøp av utstyr eller til tilstelninger. 

Utvalget diskuterte om arven er forvaltet i henhold til givers ønske. 

Utvalget fattet følgende vedtak: 

Røros kontrollutvalg tar administrasjonens tilbakemelding angående John Tørres´fond til 

orientering og ber om en vurdering av om testamentets intensjon er oppfylt.  

Saken behandles i neste møte. 

På grunn av omprioriteringer er behandling av saken forsinket, men legges nå fram for 

utvalget. 

Saksvurdering: 

Sekretariatet har innhentet følgende dokumentasjon i forbindelse med kommunens 

disponering av fondet: 

• Kommentardel, budsjett 2014

• Revisjonsberetning 2014

• Formannskapets behandling av budsjett 2014

• Kommunestyrets behandling av budsjett 2014

• Talldel budsjett 2014

• Samlet saksframstilling, budsjett 2014 og økonomiplan

• Samlet saksframstilling, årsregnskap 2014

• Revisjonsberetning 2014

1: Kommentardelen i rådmannens forslag til (investerings)budsjett 2014, her er 

prosjektet på Øverhagaen en del av kommentardelens kapittel om investeringer i helse- 

og omsorg. Det står skrevet at prosjektet skal delfinansieres med 700’ i bruk av 

gavemidler 
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2: Talldelen i rådmannens forslag til (investerings)budsjett for 2014. Her er prosjektet på 

Øverhagaen oppført med en total kost på 1,3 mill. 

3: Saksprotokoll fra formannskapets behandling av budsjettet viser en del 

endringsforslag fra politikere, ingen gjelder tiltaket på Øverhagaen. 

4: Saksprotokoll fra kommunestyrets behandling av budsjettet. Også her en del 

endringsforslag fra politikere, ingen forslag omhandler tiltaket på Øverhagaen. 

5: Samlet saksfremstilling for behandlingen av budsjett 2014. Her vises naturlig nok 

ingen endringsforslag eller kommentarer knyttet til bruken av gavemidler på 

Øverhagaen. 

6: Revisjonsberetning for avlagt årsregnskap for 2014. Revisor har her flere 

kommentarer knyttet til avvik mellom budsjett og regnskap både i drift og 

investeringsregnskapet, men det kommer ikke frem noen innvendinger eller 

kommentarer til bruken av gavemidler til finansiering av prosjektet på Øverhagaen. 

7: Samlet fremstilling årsregnskapet. Her går det fram av innstillingen av saken at det 

ikke var mulig å disponere mer enn 600’ i gavemidler fra den testamentariske gaven 

(navnet på giver spesifiseres i saken), og at 100’ dermed måtte flyttes fra finansiering 

med gavemidler til finansiering med lånemidler. Dette vedtas av både KST og FSK uten 

kommentarer. 

8: Kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet. Her går det frem at alle kommentarer 

gitt av revisor i forbindelse med revidering ble behandlet. Revisor hadde ingen 

innvendinger mot disponeringen av gavemidler. Kontrollutvalget hadde ingen merknader. 

Det kommer frem av disse dokumentene at både prosjektet, finansieringen og 

bokføringen av dette er gjort i henhold til informasjon gitt til politiske organer, vedtak 

fattet av organene og rådmannens disponering av midlene. Revisors har ikke hatt 

merknader til disponeringen.  

På bakgrunn av innhentet dokumentasjon mener sekretariatet at rådmannen har handlet 

i tråd med gitte politiske retningslinjer  

På bakgrunn av innhentet informasjon mener sekretariatet at det er dokumentert at 

1. rådmannen har handlet i tråd med gitte politiske retningslinjer

2. revisors har vurdert bruk av gavefond i henhold til vedtatte retningslinjer for

kommunen

Ut fra denne informasjonen kan ikke sekretariatet se at det er grunnlag for å gå videre 

med saken.  

Videre er det å tilføye at i investeringssaker så legger kommunedirektøren frem 

budsjettforslag på vegne hele administrasjonen, og en må da forutsette at 

virksomhetsledere(styrere) tar del i beslutningen om at gavefondet skal brukes til dette 

formålet. 

Dersom kontrollutvalget mener det er behov for å revidere kommunenes retningslinjer 

for bruk av gavemidler, kan ikke sekretariatet ta stilling til dette da det er en politisk 

avgjørelse. 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Røros kontrollutvalg tar innhentet dokumentasjon angående disponering av John Tørres´ 

fond til orientering. 
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Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      38/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

39/18 Kontrollutvalget 27.11.18 

07/19 Kontrollutvalget 12.02.19 

25/19 Kontrollutvalget 07.05.19 

38/20 Kontrollutvalget 29.09.20 

Innkommet sak – varsel om trakassering 

Saksdokumenter: 

- Henvendelse i fra advokat for ansatt i Røros kommune av 14.09.20 – u.off. O.fl §13,

sendes kun ut pr. post

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i fra en advokat for en ansatt i Røros 

kommune angående varsling om trakassering på arbeidsplassen.  

I følge Kontroll- og revisjonsforskriften skal kontrollutvalget føre løpende tilsyn og 

kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Utvalget kan 

ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte 

organer.  

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og kan dermed ikke behandle klager på 

enkeltsaker. På den annen side kan kontrollutvalget på eget initiativ eller på bakgrunn av 

konkrete saker vurdere om kommunens egne retningslinjer og sentrale lover/forskrifter 

følges av forvaltningen. 

Når det gjelder henvendelser fra andre enn kommunestyret eller revisjonen, må 

kontrollutvalget selv vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om 

det vil prioritere saken. 

Henvendelsen er unntatt offentlighet i henhold til Offl. §13jf. Flv. §13, 1. ledd nr. 1 og 

følger saken som eget vedlegg. Vedlegget er ikke utsendt i den elektroniske 

forsendelsen. 

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

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

Kontrollutvalget behandlet en henvendelse angående samme ansettelsesforhold den 

27.11.18, sak 39/18. Følgende vedtak ble fattet: 

«Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente kommunens svar på henvendelse i fra 

advokat til kommunen av 17/9-18 før eventuelt behandling av saken.» 

Den 12.02.19, sak 07/19 behandlet utvalget en oppfølging av saken og fattet følgende 

vedtak: 
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«Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt; «Varslings- og 

ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» med bakgrunn i innkommet 

varslingssak. Kontrollutvalget ber Revisjon Fjell IKS utarbeide en prosjektbeskrivelse som 

legges frem for kontrollutvalget til neste møte som er den 19. mars 2019. 

Revisjon Fjell IKS bes prioritere dette prosjektet fram for tidligere bestilt prosjekt.» 

En ny henvendelse angående samme ansettelsesforhold ble behandlet i kontrollutvalget 

den 07.05.19, sak 25/19, hvor følgende vedtak ble fattet: 

«Henvendelsen oversendes revisor som tilleggsinformasjon til arbeidet med prosjekt om 

varslings- og ytringsklima i Røros kommune.» 

Saken legges fram for utvalget for vurdering. 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak 

Behandling: 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 
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Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

39/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

Kommunestyret 

Mulighet for gjennomføring av fjernmøter 

Saksdokumenter: 

- Skriv fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av midlertidig

forskrift for gjennomføring av fjernmøte av den 24.juni 2020, se vedlegg.

Saksopplysning: 

I skrivet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet om opphevelse av midlertidig 

forskrift for gjennomføring av fjernmøte så kommer det frem at opphevelsen gjelder fra 

og med den 1.august 2020. 

Det vises til at landet har begynt å åpne opp, og at det nå kan være forsamlinger på 

inntil 200 personer forutsatt at det er mulig å holde 1 meters avstand. Det betyr at 

folkevalgte organer igjen kan ha fysiske møter og allmennheten kan også være til stede. 

Videre mener departementet at den vide adgangen til fjernmøter i kommuneloven § 11-7 

er tilstrekkelig for at kommunene og fylkeskommunene kan benytte seg av fjernmøter i 

tiden fremover selv om forskriften ikke forlenges. Etter de vanlige bestemmelsene i 

kommuneloven kan nemlig alle organer, også kommunestyret og fylkestinget, ha 

fjernmøte i nesten alle saker. Departementet mener unntakene i den midlertidige 

forskriften ikke er nødvendige, og forskriften vil derfor ikke forlenges. Dersom 

smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak som vanskeliggjør mulighetene 

for fysiske møter, vil departementet vurdere om hele eller deler av forskriften skal 

gjeninnføres.  

Dette innebærer at kontrollutvalg kan fortsette med fjernmøter også etter 1. august 

2020, forutsatt at kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første 

ledd. Forskrift om fjernmøter og skriftlig saksbehandling av 13. januar 1993 nr. 4035, 

som forbød kontrollutvalg å avholde fjernmøter, ble opphevet med forskrift av 13. mars 

2020 nr. 278.  

Saksvurdering: 

Kontrollutvalg kan altså fortsette med fjernmøter etter 1. august 2020, forutsatt at 

kommunestyret eller fylkestinget beslutter det, jf. koml. § 11-7 første ledd.  

I løpet av våren 2020 har vi sett at det er mulig å gjennomføre digitale møter på en 

forsvarlig måte, selv om de fleste nok mener at det likevel er bedre med fysiske møter. 

Kontrollutvalget legger også opp til at det skal være fysiske møter framover, men ser at 

det i enkelte tilfeller kan være aktuelt å gjennomføre digitale møter. Behovet for å kunne 

gjennomføre digitale møter kan være dersom det er enkeltsaker som det haster med å få 

behandlet eller på grunn av smittevernhensyn.  

Når det gjelder smittevernhensyn så tenkes det her på dersom noen i utvalget blir 

forkjølet eller lettere syk. Da er man oppfordret til å holde seg hjemme, og dette kan 

skje på kort varsel. Det vil ikke alltid være like enkelt å kalle inn vara som kan stille 

forberedt. Det kan også være at noen av medlemmene i utvalget er i risikosonen og av 
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Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 39/2020 

den grunn ikke ønsker å delta på fysiske møter. Ved begge disse tilfellene vil de kunne 

delta via fjernmøte.  

For andre møtedeltagere som skal delta på møtet, som for eksempel for å orientere om 

en sak, så kan de delta via fjernmøte uten at det omfatter tillatelse til å gjennomføre 

fjernmøte. 

Det er viktig at det legges til rette for at arbeidet som gjøres i folkevalgte organer ikke 

stopper opp, selv om koronapandemien skulle hindre fysiske møter i lengre tid fremover. 

De strenge smittevernrådene medfører at det skal svært lite til for at en møtedeltaker 

bør melde forfall fra et fysisk møte. Departementet har uttalt at det er tilstrekkelig at 

bare ett medlem sitter i et annet lokale for at møtet defineres som et fjernmøte. 

Sekretariatet vil på denne bakgrunn anbefale at kontrollutvalget ber kommunestyret om 

å få mulighet til å avholde digitale møter, under forutsetning av at kontrollutvalgets leder 

ser det som formålstjenlig. Det vil ikke være aktuelt å behandle saker digitalt dersom det 

er behov for å lukke møtet. 

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: 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kommunestyrets vedtak: 



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 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 

Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19 

fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i 

kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Departementet viser i 

den forbindelse til vårt brev 13. mars 2020 til alle kommunene og fylkeskommunene.  

I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020. 

Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres. 

Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.  

Bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er 

nødvendig som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de 

bestemmelsene det er gitt unntak fra. Nå har landet begynt å åpne opp, og det er er mulig 

med forsamlinger på inntil 200 personer hvor alle holder 1 meters avstand. Det vil derfor 

være mulig for folkevalgte organer å ha fysiske møter, og allmennheten kan være til stede. 

Siden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i 

mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet 

nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd. Det var også 

mulighet for at kommuner ikke hadde sikret nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle 

organene kunne ha fjernmøter i tråd med loven i perioden etter "nedstengingen". Det var 

også ansett som nødvendig å kunne diskutere alle saker i fjernmøte siden alle møter måtte 

være fjernmøter, og derfor ble det også gitt unntak fra bestemmelsen i § 11-7 tredje ledd. Det 

var derfor ansett som nødvendig å raskt vedta enkelte unntak for at kommunene og 

Alle landets kommuner og fylkeskommuner 

Deres ref Vår ref 

20/1476-6 

Dato 

24. juni 2020

vedlegg 



Side 2 

fylkeskommunene kunne videreføre en så tilnærmet normal politisk virksomhet som mulig 

herunder med muligheter for møter i folkevalgte organer. 

Departementet mener behovene for unntakene i den midlertidige forskriften ikke lenger er til 

stede nå som det er mulig med fysiske møter. Det er heller ikke funnet nødvendig eller 

hensiktsmessig å videreføre unntakene som fraviker kommunelovens hovedregel om 

gjennomføring av fjernmøter som er i forskriftens §§ 3-5.  

Departementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-

7 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven 

åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha 

fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget kan også selv ha fjernmøter. Det er ikke noe 

krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære møter kan avholdes 

som fjernmøter. 

Videre viser departementet til at kommunene og fylkeskommunene nå har hatt mulighet til å 

teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for fjernmøter, samt treffe nødvendige vedtak 

etter § 11-7 for å sikre at alle organ kan oppfylle lovens krav til fjernmøter. Det er også noe 

tid frem til den midlertidige forskriften oppheves som planlagt, slik at kommunene og 

fylkeskommunene har en viss tid til å gjøre nødvendig grep i tiden som kommer.   

Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak for å begrense smitten som 

igjen gjør det vanskelig med fysiske møter, vil departementet vurdere å gjeninnføre hele eller 

deler av forskriften for en midlertidig periode. 

Med hilsen 

Ragnhild Spigseth (e.f.) 

kst. avdelingsdirektør 

Edvard Thorolf Aspelund 

seniorrådgiver 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi 

Alle fylkesmannsembeter 

KS  

vedlegg 
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Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 40/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      40/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

40/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

Orienteringssaker 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet: 

Orienteringssak 1: Ny oppdragsansvarlig revisor 

• Revisjon Midt-Norge har oversendt brev om ny oppdragsansvarlig revisor. Brevet

er vedlagt.

vedlegg 1

Orienteringssak 2: Melding om vedtak 

• Kommunestyret behandlet den 18.06.20 Plan for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

vedlegg 2

Orienteringssak 3: Melding om vedtak 

• Kommunestyret behandlet den 18.06.20 Plan for eierskapskontroll.

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

vedlegg 3

Orienteringssak 4: Melding om vedtak 

• Kommunestyret behandlet den 28.08.20 Valg av kontrollutvalg. Behandling med

vedtak er vedlagt.

vedlegg 4

Orienteringssak 5: Melding om vedtak 

• Kommunestyret behandlet den 28.08.20 Valg av revisor.

vedlegg 3

Orienteringssak 6: Korrespondanse Rørosnytt/Røros kommune 

• Sekretariatet har mottatt kopi av korrespondanse imellom Rørosnytt og Røros

kommune angående utbetaling fra næringsfondet. Epostene legges fram for

utvalget til orientering.



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 40/2020 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 



vedlegg 1 



Post/besøksadresse 
Bergmannsg. 23 
7374 RØROS 
Tlf.: 7241 9400 

Org.nr: NO 939 898 743 MVA 
Bankgiro: 4280.05.23022 
Postgiro: 0801.59.20301 
postmottak@roros.kommune.no 

Saksprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 18.06.2020 
Sak: PS  44/20 

Resultat: Innstilling vedtatt 

Arkivsak: 20/1247 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - SAK FRA 

KONTROLLUTVALGET  

Behandling: 
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for forvaltningsrevisjon for kommunestyret med følgende 
innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2024, med følgende
prioriterte prosjekter:

 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

vedlegg 2 



Post/besøksadresse 
Bergmannsg. 23 
7374 RØROS 
Tlf.: 7241 9400 

Org.nr: NO 939 898 743 MVA 
Bankgiro: 4280.05.23022 
Postgiro: 0801.59.20301 
postmottak@roros.kommune.no 

 Plan og byggesak

 Forvaltningsrevisjon i Røros kultur- og konferansesenter AS

 Kapasitet og kvalitet i grunnskole

 Klima og miljø

2. Kontrollutvalget gis myndighet til å foreta endringer i planperioden.

vedlegg 2 



Post/besøksadresse 
Bergmannsg. 23 
7374 RØROS 
Tlf.: 7241 9400 

Org.nr: NO 939 898 743 MVA 
Bankgiro: 4280.05.23022 
Postgiro: 0801.59.20301 
postmottak@roros.kommune.no 

Saksprotokoll 

Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 18.06.2020 
Sak: PS  45/20 

Resultat: Innstilling vedtatt 

Arkivsak: 20/1248 
Tittel: SAKSPROTOKOLL - PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL - SAK FRA 

KONTROLLUTVALGET  

Behandling: 
Forslag til innstilling enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med 
følgende innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til
kontrollutvalgets prioriteringer i planen:

 Generell eierskapskontroll

 Røros kultur- og konferansesenter AS

 Røros Vekst AS

 Verket AS

2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer i planen.

vedlegg 3 



Kommunedirektør 
Organisasjon 

 
 

 

_

Post/besøksadresse 
Bergmannsg. 23 
7374 RØROS 
Tlf.: 7241 9400 

Org.nr: NO 939 898 743 MVA 
Bankgiro: 4280.05.23022 
Postgiro: 0801.59.20301 
postmottak@roros.kommune.no 

Kontrollutvalg Fjell IKS 
Os Kommunehus 

2550 OS I ØSTERDALEN 
Røros, 28.08.2020 

Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
19/1932-13 16465/20 033 Anette Sæther 72409400 

VALG AV KONTROLLUTVALG PERIODEN 2019-2023 

Fra møtet i Kommunestyret den 27.08.2020, saksnr 64/20.  

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Signy Thorsvoll er fra 1. august 2020 inhabil som medlem av kontrollutvalget 
(kommuneloven § 23-1 bokstav f). Som nytt medlem i hennes sted velges: 

Ruth Helen Haugen 

Med hilsen 

Anette Sæther 
Formannskapssekretær 

vedlegg 4 



Kommunedirektør 
Organisasjon 

 

 

_ 

Post/besøksadresse 

Bergmannsg. 23 

7374 RØROS 

Tlf.: 7241 9400 

Org.nr: NO 939 898 743 MVA 

Bankgiro: 4280.05.23022 

Postgiro: 0801.59.20301 

postmottak@roros.kommune.no 

Kontrollutvalg Fjell IKS 
Os Kommunehus 

2550 OS I ØSTERDALEN 
Røros, 28.08.2020 

Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
20/1783-4 16471/20 216 Roger Mikkelsen 920 15 808 

VALG AV REVISOR 

Fra møtet i Kommunestyret den 27.08.2020, saksnr 66/20. 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for Røros kommune fra og med 
2020. 

Med hilsen 

Roger Mikkelsen 
Økonomileder 

vedlegg 5 



Rådmann 
Organisasjon 

 
 

 

 

_

Post/besøksadresse 
Bergmannsg. 23 
7374 RØROS 
Tlf.: 7241 9400 

Org.nr: NO 939 898 743 MVA 
Bankgiro: 4280.05.23022 
Postgiro: 0801.59.20301 
postmottak@roros.kommune.no 

Rørosnytt AS 
Osloveien 14 

7374 RØROS 
Røros, 22.06.2019 

Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
19/1108-5 18794/19 233 U01 Ole-Kjetil Lagård 98 85 87 55 

STØTTE TIL NYHETER PÅ SØR-SAMISK 

Fra møtet i Formannskapet den 13.06.2019, saks.nr 65/19. 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 

På grunnlag mottatte opplysninger i søknad og saksutredning innstilles det positivt på at 
det innvilges kr 20.000,- i støtte fra kommunalt næringsfond til kartlegging og prosjektering 
av sør-samisk nyhetsside. 

Stønaden er en engangsstøtte og søker har selv ansvaret for å sende inn 
utbetalingsanmodning med nødvendig dokumentasjon.  

Vedtaket er gyldig i 1 år. 

Klageadgang: 

Med hilsen 
Røros kommune 

Ole-Kjetil Lagård 
Næringssjef 

Kopi: 

vedlegg 6 



Emne Utbetaling fra næringsfondet

Fra Eirik Dalseg

Til Kjersti.Jensas@roros.kommune.no; Isak.Busch@roros.kommune.no

Kopi Torill Bakken; Tore Østby; ole-kjetil.lagard@roros.kommune.no

Sendt torsdag 9. juli 2020 13:44

Vedlegg

N_472_liite
1_STØTTE...

Utbetalings
anmodnin...

Hei!
Rørosnytt fikk i formannskapet den 13.06.2019 innvilget 20 000,- fra kommunalt næringsfond til 
kartlegging og prosjektering av sør-samisk nyhetsside.
Saks.nr 65/19
Vi sendte utbetalingsanmodning 09.10.2019.
Jeg kan ikke se å ha mottatt dette enda. Vi har flere ganger gjort henvendelser om dette til 
næringssjefen i Røros kommune, men utbetalingen har uteblitt.
Med vennlig hilsen
Rørosnytt AS
Eirik Dalseg
Tlf 950 41 454

Utbetaling fra næringsfondet
torsdag 13. august 2020 10:02

Side 1 for Hurtignotater 5

vedlegg 6 

mailto:eirik@rorosnytt.no


Emne SV: Utbetaling fra næringsfondet

Fra Ole-Kjetil Lagaard

Til Eirik Dalseg; Kjersti Forbord Jensås; Isak Veierud Busch

Kopi Torill Bakken; Tore Østby

Sendt fredag 10. juli 2020 11:28

Hei Eirik

Gir deg og dere andre kort tilbakemelding rundt dette. 

Det er korrekt at utalingsanmodning er mottatt den 09.10.2019. Det ble da bedt om mer utfyllende 
dokumentasjon som igjen ble mottatt den 17.02.20.

Mottatt informasjon er i dag gjennomgått og sendt regnskap som legger dette til anvisning for 
utbetaling via kommunedirektøren

Når det gjelder at utbetalingsanmodning ikke er blitt behandlet og utbetalt så beklager jeg selvsagt 
dette. Jeg kan også bekrefte at du har etterspurt dette et par ganger når vi har hatt samtaler i andre 
sammenhenger.

Utover dette så svarer jeg ikke noe mer utfyllende rundt dette annet en at enkelte ganger så 
strekker dessverre ikke tiden til og at man kan glemme iblant. 

Da får dere alle ha en ellers flott sommer  .

Jïjnjh heelsegh / Med vennlig hilsen

Ole Kjetil Lagaard
Næringssjef
Tlf. 988 58 755

Fra: Eirik Dalseg <eirik@rorosnytt.no> 
Sendt: torsdag 9. juli 2020 13:45
Til: Kjersti Forbord Jensås <Kjersti.Jensas@roros.kommune.no>; Isak Veierud Busch 
<Isak.Busch@roros.kommune.no>
Kopi: tb@kontrollutvalgfjell.no; Tore Østby <tore@rorosnytt.no>; Ole-Kjetil Lagaard <Ole-
Kjetil.Lagaard@roros.kommune.no>

SV: Utbetaling fra næringsfondet
torsdag 13. august 2020 10:03

Side 1 for Hurtignotater 5

vedlegg 6 

mailto:Ole-Kjetil.Lagaard@roros.kommune.no


Kjetil.Lagaard@roros.kommune.no>
Emne: Utbetaling fra næringsfondet

Hei!

Rørosnytt fikk i formannskapet den 13.06.2019 innvilget 20 000,- fra kommunalt næringsfond til 
kartlegging og prosjektering av sør-samisk nyhetsside.

Saks.nr 65/19

Vi sendte utbetalingsanmodning 09.10.2019.

Jeg kan ikke se å ha mottatt dette enda. Vi har flere ganger gjort henvendelser om dette til 
næringssjefen i Røros kommune, men utbetalingen har uteblitt.

Med vennlig hilsen
Rørosnytt AS

Eirik Dalseg
Tlf 950 41 454

Side 2 for Hurtignotater 5

vedlegg 6 
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Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 41/2020

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 29.09.20      41/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

41/20  Kontrollutvalget 29.09.20 

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: 


	Innkalling 29sept20 røros
	Innkalling 0620 røros
	3220 Godkjenning av innkalling og saksliste
	3320 godkjenning protokoll 090620
	Protokoll0520 9juni20
	3420 forenklet etterlevelseskontroll 2019
	3420 vedlegg Revisors uttalelse - etterlevelse 2019 Røros kommune
	3520 orientering om søknader til næringsfondet
	3520 vedlegg 1 Kontrollutvalgets gjennomgang av næringsfond og koronamidler (003) (002)
	3520 vedlegg 2 næringsfond Oversikt over søknader og søknadsbehandling
	3520 vedlegg 3 Vedtekter næringsfond Røros kommune
	3520 vedlegg 4 korona Oversikt over søknader og søknadsbehandling
	3520 vedlegg 5 Retningslinjer for koronamidler fra Røros kommunes næringsfond
	3620 budsjett 2021 kontroll og tilsyn røros
	3620 vedlegg Budsjett 2021 røros
	3720  john tørres fond end
	3820  innkommet sak
	3920 mulighet til å avholde fjernmøter
	4020 orienteringssaker
	4020 vedlegg 1 orienteringssak revisor
	4020 vedlegg 2 Plan for forvaltningsrevisjon saksprotokoll røros kommunestyre
	4020 vedlegg 3 plan for eierskapskontroll saksprotokoll røros kommunestyre
	4020 vedlegg 4 VALG AV KONTROLLUTVALG PERIODEN 2019-2023 røros
	4020 vedlegg 5 melding om vedtak VALG AV REVISOR
	4020 vedlegg 6 N_472_liite1_STØTTE TIL NYHETER PA SØR-SAMISK (1)
	4020 vedlegg 7 Utbetaling fra næringsfondet
	4020 vedlegg 9 SV Utbetaling fra næringsfondet
	4120 Eventuelt
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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 
Edvard Thorolf 
Aspelund 
22 24 72 20 


Opphevelse av midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter 


 


Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forbindelse med utbruddet av covid-19 


fastsatt midlertidig forskrift 13. mars 2020 nr. 277 om gjennomføring av fjernmøter i 


kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19. Departementet viser i 


den forbindelse til vårt brev 13. mars 2020 til alle kommunene og fylkeskommunene.  


 


I forskriftens § 6 heter det at forskriften trer i kraft straks og gjelder frem til 1. august 2020. 


Departementet har vurdert om forskriften skal forlenges, men kommet til at det ikke gjøres. 


Forskriften oppheves dermed som planlagt 1. august 2020.  


 


Bestemmelser som gjør unntak fra ordinært regelverk bør kun gjelde dersom det er 


nødvendig som følge av smitteverntiltakene og er forholdsmessige sett opp mot de 


bestemmelsene det er gitt unntak fra. Nå har landet begynt å åpne opp, og det er er mulig 


med forsamlinger på inntil 200 personer hvor alle holder 1 meters avstand. Det vil derfor 


være mulig for folkevalgte organer å ha fysiske møter, og allmennheten kan være til stede.  


 


Siden smitteverntiltakene, som i praksis innebar forbud mot fysiske møter, kom brått på i 


mars, mente departementet at det var en mulighet for at det ikke på forhånd var truffet 


nødvendige vedtak om fjernmøter etter kommuneloven § 11-7 første ledd. Det var også 


mulighet for at kommuner ikke hadde sikret nødvendige tekniske hjelpemidler slik at alle 


organene kunne ha fjernmøter i tråd med loven i perioden etter "nedstengingen". Det var 


også ansett som nødvendig å kunne diskutere alle saker i fjernmøte siden alle møter måtte 


være fjernmøter, og derfor ble det også gitt unntak fra bestemmelsen i § 11-7 tredje ledd. Det 


var derfor ansett som nødvendig å raskt vedta enkelte unntak for at kommunene og 
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Side 2 
 


fylkeskommunene kunne videreføre en så tilnærmet normal politisk virksomhet som mulig 


herunder med muligheter for møter i folkevalgte organer.  


 


Departementet mener behovene for unntakene i den midlertidige forskriften ikke lenger er til 


stede nå som det er mulig med fysiske møter. Det er heller ikke funnet nødvendig eller 


hensiktsmessig å videreføre unntakene som fraviker kommunelovens hovedregel om 


gjennomføring av fjernmøter som er i forskriftens §§ 3-5.  


 


Departementet mener at den vide adgangen til å holde fjernmøter etter kommuneloven § 11-


7 er tilstrekkelig til å dekke kommunens behov for fjernmøter. Vi minner derfor om at loven 


åpner for at kommunestyret eller fylkestinget kan vedta at alle folkevalgte organer kan ha 


fjernmøter, og kommunestyret og fylkestinget kan også selv ha fjernmøter. Det er ikke noe 


krav at en sak må haste for å kunne behandles i fjernmøter, og ordinære møter kan avholdes 


som fjernmøter. 


 


Videre viser departementet til at kommunene og fylkeskommunene nå har hatt mulighet til å 


teste og anskaffe nødvendig teknisk utstyr for fjernmøter, samt treffe nødvendige vedtak 


etter § 11-7 for å sikre at alle organ kan oppfylle lovens krav til fjernmøter. Det er også noe 


tid frem til den midlertidige forskriften oppheves som planlagt, slik at kommunene og 


fylkeskommunene har en viss tid til å gjøre nødvendig grep i tiden som kommer.   


 


Dersom smittesituasjonen endrer seg, og det innføres nye tiltak for å begrense smitten som 


igjen gjør det vanskelig med fysiske møter, vil departementet vurdere å gjeninnføre hele eller 


deler av forskriften for en midlertidig periode. 


 


Med hilsen 


 


 


Ragnhild Spigseth (e.f.) 


kst. avdelingsdirektør 


 


 


Edvard Thorolf Aspelund 


seniorrådgiver 
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