
 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 i henhold til Kommuneloven § 31. 

 
 

 

MØTEDATO:  Tirsdag 07.05.2019 

KL.:   14:00                                      

STED:   Møterom 1. etg. Rådhuset  

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

20/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling     s.2 

21/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 27.11.18    s.3 

22/2019 Årsregnskap 2018 Røros kommune – uttalelse   s.9 

23/2019 Revisors beretning om beboerregnskaper ved Gjøsvika  s.17 

24/2019 Oppfølging av forvaltningsrevisjon om saksbehandling  s.20 

25/2019 Innkommet sak         s.24 

26/2019 Oppfølgingssaker        s.25 

27/2019 Orienteringssaker       s.32 

28/2019 Eventuelt         s.50 

 

   

 

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 26. april 2019 

  

 

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. 20/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      20/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

20/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 07.05.19 

 

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 07.05.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 21/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      21/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

21/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

 

 

Møteprotokoll fra møte 19.03.19 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 19.03.19 (vedlagt) 

 

 

Saksframlegg: 

Saken er obligatorisk på alle møter i kontrollutvalget. 

Forslag til protokoll ble sendt ut til medlemmene pr. e-post 20.03.19. Det er etter 

tilbakemelding i fra utvalget foretatt en korrigering i sak 16/19. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 19.03.19 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune 

Møteprotokoll, møte 19.03.2019  Side 1 av 5 

  Røros kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Rådhuset 

Møtedato: Tirsdag 19. mars 2019 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr.: 11- 19 

 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:           

Ole Jørgen Kjellmark  - leder       

John Helge Andersen - nestleder 

Aage Aas 

Åse Berg 

Liv Marit Bekkos 

 

 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:    Torill Bakken   

Fra Røros kultur- og konferansesenter: Daglig leder Lars Inge Sevatdal og styreleder 

Jens Ivar Tronshart (sak 13/19)   

 

 

Merknad: 

Ingen. 

 

 

Møtet ble avsluttet kl. 17:30 

  

 

 

Røros, 19. mars 2019    

Kontrollutvalg Fjell IKS 

  

 

Torill Bakken     

 

 

 

 
Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er fastsatt til tirsdag 7. mai 2019 kl. 14:00. 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune 

Møteprotokoll, møte 19.03.2019  Side 2 av 5 

 

  
 

11/2019 Godkjenning av saksliste og innkalling   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 19.03.19 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 19.03.19 godkjennes. 

 
     

12/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 12.02.19 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.19 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.02.19 godkjennes. 

 
 

     
13/2019 Orientering om Røros kultur- og konferansesenter

  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

Styreleder og daglig leder i RKK var invitert til møtet og ga utvalget en orientering om 

blant annet aksjonæravtalen, selskapets økonomiske situasjon, bygningsmasse og 

investeringsbehov i nær framtid.  

Utvalget ønsker å få oversendt årsregnskap og årsmelding for 2018. Styreleder noterte 

dette. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra styreleder og daglig leder i RKK til orientering. 

Utvalget mener det ikke er behov for å gjennomføre selskapskontroll i Røros kultur- og 

konferansesenter i 2019.  

 
 

    
14/2019 Prosjektbeskrivelse – forvaltningsrevisjon om 

arbeidsmiljø  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune 

Møteprotokoll, møte 19.03.2019  Side 3 av 5 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune” slik den foreligger. 

 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom prosjektbeskrivelsen og foretok følgende endringer: 

 

Endring i ordlyden i problemstilling 3: 

 Har ansatte og ledere tillit til at Røros kommune har ivaretatt og kan ivareta varslere 

i tråd med de kravene som framgår av arbeidsmiljøloven?  

 

Ny problemstilling: 

 Har ansatte og ledere felles oppfatning av begrepet varsling? 

 

 

Metode: 

En vesentlig del av prosjektet vil være å gjennomføre en relativt omfattende 

spørreundersøkelse blant ansatte i kommunen. For at vi skal ha mulighet til å supplere 

og nyansere resultatene fra spørreundersøkelsen vil vi legge opp til å gjennomføre 

intervjuer med nåværende og tidligere nøkkelpersoner både fra arbeidstaker- og 

arbeidsgiversiden i kommunen. 

 

Utvalget ønsker at det i spørreundersøkelsen blir inkludert spørsmål om uønsket adferd. 

Utvalget fikk utdelt to henvendelser kontrollutvalget har mottatt som kan være relevant 

for prosjektet.  

Møtet ble lukket jf Offentlighetslovens § 13 for å behandle taushetsbelagte opplysninger. 

Dokumentene overleveres revisor. 

Møtet ble åpnet etter gjennomgang av dokumentene. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet 

"Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune” med endringer 

foretatt i møtet. 

 

 
   

15/2019 Orientering i fra revisor – status årsregnskap  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Revisjonens redegjørelse angående status for revisjon av årsregnskap 2018 for Røros 

kommune tas til orientering. 

 

Behandling: 

Sekretariatet gikk igjennom notat i fra revisor angående status for revisjon av 

årsregnskapet. 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sekretærens redegjørelse fra revisor angående status for revisjon av årsregnskap 2018 

for Røros kommune tas til orientering. 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune 

Møteprotokoll, møte 19.03.2019  Side 4 av 5 

16/2019 Kontrollrapport skatt 2018 vedr. 

skatteoppkreverfunksjonen   

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og 

oversendes kommunestyret til orientering. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen 2018 tas til etterretning og 

oversendes kommunestyret til orientering. 

Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som 

fastsettes av Skatteetaten. 

 

 

 

 
17/2019 Oppfølgingssaker   

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Rådmannens tilbakemelding angående tas til orientering. 

 

 

Behandling: 

Utvalget gikk igjennom oppfølgingssakene. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Rådmannens tilbakemelding angående tas til orientering. 

 

 
       

18/2019 Orienteringssaker   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

Behandling: 

Utvalget diskuterte saken. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Rådmannen bes sørge for at informasjon fra Røros kommune blir gjort tilgjengelig 

utenfor betalingsmur. 

 

 
       

19/2019 Eventuelt        
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 Kontrollutvalget i Røros kommune 

Møteprotokoll, møte 19.03.2019  Side 5 av 5 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Ingen saker til behandling. 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 22/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      22/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

22/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

  Formannskap 

  Kommunestyre  

 

 

Årsregnskapet 2018 Røros kommune 
 

Administrasjonen er innkalt for å gi utvalget en orientering om årsregnskapet. 

 

Saksdokumenter: 

- Årsregnskapet 2018 for Røros kommune (utsendt direkte fra kommunen) 

- Administrasjonssjefens årsberetning for 2018 (utsendt direkte fra kommunen) 

- Revisjonsberetning datert 25. mars 2018 (vedlagt) 

- Forslag til kontrollutvalgets uttalelse (vedlagt) 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning § 10 samt forskrift om revisjon § 5 

skal: 

 årsregnskapet være avlagt innen 15. februar.  

 årsberetning være avgitt innen 31. mars.  

 revisjonsberetning avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap 

ikke foreligger.  

 årsregnskap og årsberetning vedtas av kommunestyret/fylkestinget senest 30. juni, 

seks måneder etter regnskapsårets slutt.  

 

 

Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. 

Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en 

uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal 

være formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de 

avgir innstilling til kommunestyret.  

 

Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap, 

økonomiske oversikter og noteopplysninger. 

 

Årsregnskapet skal vise regnskapstall på samme detaljeringsnivå som kommunen har 

brukt i årsbudsjettet. 

 

Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon går i korthet ut på at utvalget skal 

forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i 

tråd med god revisjonsskikk. 

 

Revisjon Fjell IKS har gjennomført årsrevisjonen for Røros kommune i samsvar med 

Kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 22/2019 

 

 

 

Saksvurdering: 

Kommunens årsregnskap er revidert av Revisjon Fjell IKS, og revisors beretning er 

utstedt den 25. mars 2019.  

 

I revisjonsberetningen skal revisor skal uttale seg om årsregnskapet og om øvrige 

forhold. Under øvrige lovmessige krav uttaler revisor seg om budsjett, årsberetningen og 

til slutt registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.  

 

Revisjonsberetningen inneholder et forbehold: 

«Konklusjon med forbehold om budsjett. 

Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til 

regulert budsjett på henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000. Vi viser til redegjørelse i 

rådmannens beretning.» 

 

Revisjonsberetningen konkluderer med at årsregnskapet for Røros kommune er avgitt i 

samsvar med lov og gjeldende forskrifter og gir et uttrykk for kommunens økonomiske 

stilling 31. desember 2018 og for resultatet i regnskapsåret som er i overensstemmelse 

med god kommunal regnskapsskikk i Norge. 

 

Regnskapet viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk 

på kr. 8 515 203. Til sammenligning viste regnskapet for 2017 kr. 307 047 627 til 

fordeling drift, og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 1 808 348. 

 

Sekretariatet mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir brukerne av 

regnskapet god oversikt over kommunens økonomi og resultatet av virksomheten i 

regnskapsåret 2018.  

 

Dersom ikke noe særskilt fremkommer under behandling av årsregnskapet har 

sekretariatet følgende forslag til uttalelse: 

 

 

Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2019 behandlet Røros kommunes årsregnskap for 

2018.  

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens 

årsberetning og revisjonens beretning, datert 13. april 2018. I tillegg har ansvarlig 

revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under 

behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Røros kommunes regnskap for 2018 viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 8 515 203.     

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et 

forbehold: 

Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til 

regulert budsjett på henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000.  

 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Røros kommunens årsregnskap 

for 2018. 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 22/2019 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner 

og noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold 

som årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler. 

 

 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 

årsberetning for 2018. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Røros kommunes årsregnskap for 2018 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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有、随鴫①脚開口鵬

Ti量

Kommunestyret i Roros kommune

UAVH田NGIG REVISOR§ BERETNING

Uttalelse om revisjonen av拒sregnskapet

肋庇I叫On

Vi har revidert Rqros kommunes al.sregnskap som viser kr 322 943 160 til fordeling

dr脆og et regnskapsmessig mindreforbruk pa kr 8 515 203. Årsregnskapet bestar av

balanse per 31・ desember 2018・ driftsregnskap′ investeringsregnskap og okonomiske

OVerSikter for regnskaps討et avs工uttet per denne datoen og noter til drsregnskapet,

herunder et sammendrag av viktige regnskapsprmSIPPer:

Etter v計mening er det medf匂lgende irsregnskapet avgitt i samsvar med lov og

forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremsti11ing av den finansie11e s剛ingen

til R卯os kommune per 31" desember 2018′ Og av reSultatet for regnskaps軋et som ble

avsluttet per deme datoen i samsvar med lov forskrift og god kommunal regnskapsskikk

iN〇時e.

GrumIcrg句r koJ接Ir匂onen

Vi har gjennomf匂rt revisjonen i samsvar lov forskr距og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene), Vare oppgaver og

Plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors op脚aver 。g P欄er ved

r鋤qO胴V dsJ~開脚S加pec- Vi er uavhengige av kommunen slik det kreves i ]ov og

forskrift, Og har overholdt v計e卯rige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.

Etter v拒oppfatning er imhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som

grumlag for v拒konklusjon.

切r軌Ilかm a♀io n

Rndmamen er ansvarlig for ovrig informasjon. Ovrig infomasjon best急r av informasjon

i kommunens計sberetning, men inkluderer ikke拒sregnskapet og revisjonsberetningen,

V急r皿alelse om revisjonen av紅sregnskapet dekker ikke ovrig informasjon, Og vi

attesterer ikke den ovrige informasjonen,

I forbindelse med revisjonen av拒sregnskapet er det vdr oppgave a lese ovrig

informasjon med det forma障vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens

mellom ovrig informasjon og計sregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under

revISJOnen, eller hvorvidt den tilsynelatende imeholder vesentlig feilinformasjon.

Hovedkontor: Rytrqa 14

2550 Os i Osterdalen

Avd.ktr. Bermamsgata 19

7374 Rqros

E-pOSt　酬

Orgnr　987727675

Telefon: 62470300

Mob旺　91307712
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Dersom vi hadde konkludert med at den ovrige informasjonen inneholder vesentlig

fdilinformasjon er vi palagt組apportere det" Vi har ingenting鉦apportere i s急

henseende. Vi henviser for卵rig til avsnittet ckonklusjon om arsberetningen” under

uttalelse om卯rige lovmessige krav.

朋dman競ens ansvarjbr drsr関れskapet

R含dmannen er ansvarlig for a utarbeide糾sregnskapet i samsvar med lov og forsk咄er,

herunder for at det gir en dekkende fremsti11ing i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge" Redmannen er ogsa ansvarlig for slik intern kontroll

han fimer nのdvendig for a kunne utarbeide et拒sregnskap som ikke inneholder

VeSentlig feilinformasjon, Verken som f卸ge av misligheter e11er utilsiktede feil.

Re所sors op脚aver qg pI胸er ved revrtyoJ?e胴V dsrqgJ?Skape亡

VaLrt mal med revisjonen er a oppna betryggende sikkerhet for at arsregnskapet som

helhet ikke imeholder vesentlig触1干nformasj on, Verken som folge av misligheter e11er

utilsiktede feil, Og a avgi en revisjonsberetning som inneholder v計konklusjon.

Betryggende sikkerhet er en hqy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon

ut励rt i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer: Feilinformasjon kan

OPPSta SOm卸ge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurde巾SOm

VeSentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes a pavirke

qkonomiske bes丁utninger som brukeme foretar basert p描rsregnskapet・

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskr距og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, utover Vi profesjonelt skj餌n og utviser profesjonell skepsis

gjennom hele revISJOnen, I tillegg:

● identifiserer og anslar vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i計sregnskapet,

enten det skyldes misligheter e11er utilsiktede feil, Vi utformer og gjennomf匂rer

revisjonshandlinger for a handtere slike risikoer; Og imhenter revisjonsbevis som

er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for v缶konklusjon. Risikoen for

at vesentlig feilinformasjon som fめlge av misligheter ikke blir avdekket, er hayere

enn for feilinfomasjon som skyldes utilsiktede feil, Siden misligheter kan

innebaere samarbeid, forfalskning′ bevisste utelatelseL uriktige fremstillinger

eller overstyring av intern kontroll.

● OPParbeider vi oss en forstaelse av den inteme kontro11 som er relevant for

revisjonen, for a utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter

OmStendighetene, men ikke for a gi uttrykk for en mening om effektiviteten av

kommunens interne kontroll.

● eValuerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhのrende noteopplysninger utarbeidet av radmannen

er rimelige.

' eValuerer vi den samlede presentasjonen, Strukturen og imholdet i計sregnskapet,

inkludert tilleggsopplysningene, Og hvorvidt紅sregnskapet gir uttrykk for de

underliggende transaksjonene og hendelsene pa en m釦e som gir en dekkende

fremstilling,

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og r紬mannen blant annet om det planlagte

Omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utfめres. Vi utveksler ogs各

Hovedkontor: Rytrqa 14

2550 Os i Osterdalen

Avd.ktr. Bemamsgata 19

7374 R飢・OS

巴-pOSt　峻脚

Orgnr　987727675

Telefbn: 62470300

Mobil:　91307712
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informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i lのPet aV reVisjonen,

herunder om eventuelle svakheter av betydning i den inteme kontrollen.

U慣alelse om ovrige lovmessige krav

Ko庇I吋oJl medβrbehold om軌dye請

Tekniske omrまder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til

regulert budsje壮Pa henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000. Vi viser til rede動relse i

radmannens計sberetning.

Base巾Pa Vdr revisjon av計sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi, med unntak

av forholdet beskrevet i avsnittet ovenfor′ at de disposISJOner SOm ligger til grunn for

急rsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, Og at

budsje請belのpene i計sregnskapet stemmer med regulert budsjett.

KbnkI吋on om drsbere掘ngen

Basert pa v拒revIS】On aV紀sregnskapet som beskrevet ovenfor, mener Vi at

OPPlysningene i計sberetningen om計sregnskapet er konsistente med arsregnskapet og

er i samsvar med lov og fbrskr距er.

Kb融I吋oJI Om r印istrering qg do血meJ加fyon

Basert p急v計revISJOn aV arSregnSkapet som beskrevet ovenfor′ Og kontrollhandlinger vi

har fumet nqdvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag

(ISAE) 3000 “Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll

av historisk finansiell informasjon”, mener Vi at ledelsen har oppfylt sin p皿t til a sqrge

for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens

regns車PSOPPlysninger i samsvar med lov og god bokfbringsskikk i Norge,

Rqros 25, marS 2019

/亀脅秘
revIS】OnSSjef

Hovedkontor: Rytr。a 14

2550 Os i (クsterdalen

Avdktr. Bemannsgata 19

7374 Rqros

巳-pOSt　　駐車のi置eV卓也出塁土壁

OrgⅢ● ∴ 987727675

Telefon: 62470300

Mobil:　91307712
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Til Kommunestyret i Røros kommune 
 
 
 
 

Kontrollutvalgets uttalelse om Røros kommunes årsregnskap for 2018 
 
 
 
Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2019 behandlet Røros kommunes årsregnskap for 2018.  

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonssjefens 

årsberetning og revisjonens beretning, datert 13. april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor 

og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under behandlingen 

i kontrollutvalget. 

 

Røros kommunes regnskap for 2018 viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 8 515 203.     

 

Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen er avgitt med et 

forbehold: 

Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig merforbruk i forhold til 

regulert budsjett på henholdsvis kr 1 729 000 og kr 2 741 000.  

 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Røros kommunens årsregnskap for 

2018. 

 

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og 

noter tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av de forhold som 

årsberetningen til administrasjonssjefen omhandler. 

 

 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 

årsberetning for 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Røros 7. mai 2019 

 

 

 

Ole Jørgen Kjellmark 
___________________________________________ 
Ole Jørgen Kjellmark       

leder  i kontrollutvalget       Torill Bakken 
         Torill Bakken 
         Kontrollutvalg Fjell IKS 
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Kopi: Formannskapet 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 23/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      23/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

23/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

 

 

Revisjonsberetning om beboerregnskaper ved Gjøsvika sykehjem 
for 2018   
 

Saksdokumenter: 

- Revisjonens beretning av 28.03.19 

 

 

Saksframlegg: 

Revisjon Fjell IKS har revidert Gjøsvika sykehjems beboerregnskaper for 2018. 

Beboerregnskapet omfatter 0 regnskaper med disponering av bankkonto og 33 

regnskaper med disponering av kontanter. 

 

Saksvurdering: 

Revisjon Fjell IKS har gjennomført revisjon i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene 

International Standards on Auditing (ISA-ene)  

 

Revisjonsberetningen viser at beboerregnskapene for 2018 i det alt vesentlige 

avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den 

finansielle stillingen per 31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som 

ble avsluttet per denne datoen. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Revisjonsberetningen for beboerregnskaper ved Gjøsvika sykehjem for 2018 tas til 

orientering.  

 

 

Behandling:  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Hovedkontor:    Rytrøa 14 Avd.ktr.     Bergmannsgata 19 Orgnr      987727675 
      2550 Os i Østerdalen                   7374 Røros Telefon:  62470300 
  E-post        post@revisjonfjell.no Mobil:     91307712 

 
 
 
 
 
 
  

Røros kommune 

Gjøsvika sykehjem 
 

  

 

 

Deres ref: Vår ref. RS2019065E Dato: 28.03.2019 
 

  
 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING OM BEBOERREGNSKAPER VED 
GJØSVIKA SYKEHJEM  
 
Konklusjon 
Vi har revidert Gjøsvika sykehjems beboerregnskaper for 2018. Beboerregnskapet 
omfatter 0 regnskaper med disponering av bankkonto og 33 regnskaper med 
disponering av kontanter. 
 
Etter vår mening er beboerregnskapene for 2018 i det alt vesentlige avgitt i samsvar 
med lov og forskrifter og gir en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 
31. desember 2018, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 
datoen.  
 
Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet. Vi 
er uavhengige av sykehjemmet i samsvar med de etiske kravene som er relevante for vår 
revisjon av beboerregnskapet i lov og forskrift, og vi har overholdt våre etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.  
 
Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon og 
bruk 
Beboerregnskapene er utarbeidet med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven § 12-4 
og forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 
kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. 
Som et resultat av dette anses ikke regnskapet å være egnet for andre formål. Vår 
uttalelse er utelukkende beregnet på Gjøsvika sykehjem, beboerne og beboernes 
nærmeste pårørende/verge, og skal ikke distribueres til eller brukes av andre. Vår 
konklusjon er ikke modifisert som følge av dette. 
 
 
 

Bildet kan ikke vises.
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Hovedkontor:    Rytrøa 14 Avd.ktr.     Bergmannsgata 19 Orgnr      987727675 
      2550 Os i Østerdalen                   7374 Røros Telefon:  62470300 
  E-post        post@revisjonfjell.no Mobil:     91307712 

Ledelsens og de som har overordnet ansvar for styring og kontroll, sitt ansvar for 
regnskapet 
Sykehjemmets ledelse er ansvarlig for utarbeidelsen av beboerregnskapene i samsvar 
med forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i 
kommunal helse- og omsorgsinstitusjon og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten, 
og for slik intern kontroll som ledelsen finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen 
av regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller feil. 
 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av regnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for hvorvidt beboerregnskapene ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende 
sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en revisjon utført i 
samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå 
som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig 
dersom den, enkeltvis eller samlet, med rimelighet kan forventes å påvirke de 
økonomiske beslutningene som treffes av brukere på grunnlag av dette regnskapet. 
 
Som en del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis 
gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

 Identifiserer og anslår vi risikoene for at regnskapet inneholder vesentlig 
feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil, utformer og 
gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere disse risikoene, og innhenter 
tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis som grunnlag for vår konklusjon. 
Risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes misligheter, er 
høyere enn risikoen for ikke å avdekke vesentlig feilinformasjon som skyldes feil, 
ettersom misligheter kan innebære fordekt samarbeid, forfalskning, tilsiktede 
utelatelser, feil i erklæringer eller overstyring av intern kontroll. 

 Opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for 
revisjonen, med det formål å utforme revisjonshandlinger som er 
hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening 
om effektiviteten av sykehjemmets interne kontroll. 

 Evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om 
regnskapsestimatene og de tilhørende tilleggsopplysningene som er utarbeidet 
av ledelsen, er rimelige. 

 
Vi kommuniserer med sykehjemmets ledelse blant annet om det planlagte omfanget av 
revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon 
om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 
eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 
 
 
Svein Magne Evavold 
    Revisjonssjef  
 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur. 
 
Kopi: Kontrollutvalget 
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MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 24/2019 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 07.05.19      24/19 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

24/19  Kontrollutvalget 07.05.19 

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten " Kvalitet på 
saksbehandling til kommunestyret " 

Saksdokumenter: 

- Rapport av 13.08.18 (ikke vedlagt) 

- 

- 

Kontrollutvalgssak 30/18 

Tilbakemelding i fra kommunen av 17.03.19 

Saksopplysninger: 

I Kontrollutvalgsforskriftens § 12 står det at kontrollutvalget skal påse at 

kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 

forvaltningsrevisjon følges opp. 

Det er sentralt av hensyn til å sikre en ”lærende organisasjon” at resultatene av 

forvaltningsrevisjonsprosjekter blir fulgt opp. Bestemmelsen pålegger kontrollutvalget et 

ansvar for å påse at det blir gjort. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter skal systematisk 

følges opp for å se til at forvaltningen iverksetter tiltak for å rette opp påviste avvik/ 

svakheter. 

Kontrollutvalgets ansvar for å påse at kommunestyrets merknader blir fulgt opp gjelder 

også i forhold til saksområder som ligger til andre folkevalgte organer. 

Det er kommunens administrasjonssjef/rådmann som har ansvar for oppfølgingen av 

kommunestyrets merknader, jf. kommuneloven § 23 nr. 2. Det ligger ikke til 

kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/ 

svakheter i det konkrete tilfelle.  

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget behandlet rapporten " Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret " 

den 25.09.18. Formålet med rapporten var å undersøke om saksframstilling til 

kommunestyret er av en slik kvalitet at de legger grunnlag for at gode vedtak kan fattes 

Rapporten ble oversendt kommunestyret til endelig behandling med følgende innstilling: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret” av 

13.09.18 tas til etterretning. 

Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere 

rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen for å unngå at: 

- saksdokumenter som blant annet høringsuttalelse, aktuelle regelverk, ikke 

mangler  

- søknad om skjenkebevilling ikke blir forelagt NAV Røros for uttalelse 

- beskrivelse av finansiering  ikke mangler 

- konsekvensutredning ikke mangler eller er utilstrekkelig 

Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19. 

20



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 24/2019 

 

Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt i kommunestyrets møte 25.10.18. 

 

 

Saksvurdering: 

Revisjon Fjell IKS har mottatt tilbakemelding i fra Røros kommune v/rådmann hvor hun 

beskriver tiltak kommunen har iverksatt på bakgrunn av rapporten og kommunestyrets 

vedtak. Tilbakemeldingen er datert 17.03.19.  

 

Følgende tiltak er gjennomført: 

 
Strekpunkt 2 - Dette er tatt inn i prosedyren for behandling av skjenkebevilling slik at det 

nå står at denne skal sendes NAV for uttalelse. Prosedyren ligger i kommunens 

kvalitetssystem. Dette ble for øvrig gjennomført raskt etter kommunestyrets behandling 

25.10.18 og er følgelig blitt praktisert etter dette. 

 

Strekpunkt 1,3 og 4 - Disse omhandler alle prosedyre og veiledning for saksbehandling 

av politiske saker. Punktene er innarbeidet i den allerede eksisterende prosedyren som 

ligger i kvalitetssystemet «saksbehandlers oppgaver». Alle saksbehandlere har også fått 

en påminnelse om prosedyren, med spesiell merknad om tilføyelsen som er lagt inn 

under overskriften «Husk å kvalitetssikre følgende før du gjør deg ferdig med saken og 

sender den til godkjenning til rådmannen». 

 

I tillegg nevner rådmannen følgende: 

 I forbindelse med rådmannens godkjenning av saker til politisk behandling, er det i 

forkant av utsendelsen av saker en gjennomgang av alle sakene i møte mellom 

politisk sekretariat, rådmann og ordfører. Målet med møtet er å avdekke ev feil og 

mangler før utsendelse. 

 Innføring av rapporteringssystemet Bridge hvor det tas ut 2 rapporter i året som gir 

en oversikt over status på behandlede saker. Rapportene skal forelegges 

kommunestyret og kontrollutvalget. 

 Gjennomføring av kurs i saksbehandling/ESA for saksbehandlere. Dette har vært 

gjennomført høsten 2018 og skal videreutvikles i vår digitale læringsplattform KS 

Læring som vi også har tatt i bruk. 

 Arbeid med Klar-språk-prosjektet som Røros kommune deltar i. Her arbeides det ut 

fra vår vedtatte språkprofil med bl.a. forenkling av dokumenter. Utforming av 

saksframlegg skal være tema våren 2019 med eget kurs for saksbehandlere. 

 

 

Sekretariatet kan ikke se at det er grunn til videre oppfølging av 

forvaltningsrevisjonsrapporten. 

  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten ”Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret”, tas til 

orientering.   

  

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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_

 

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 

 
     

 
 

 
 
 

 
Revisjon Fjell IKS 
Kommunehuset 
 
2550 OS I ØSTERDALEN 

  
  
  

Røros, 17.03.2019 
 
 
  
 
Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 
18/1152-11 13495/19 047 Kjersti Forbord Jensås 951 02 168  
 
 
FORVALTNINGSREVISJON OM SAKSBEHANDLING - SVAR FRA RÅDMANNEN 
 
Kommunestyret fattet følgende vedtak den 25.10.2018, sak nr 63/18: 
 
«Forvaltningsrevisjonsrapporten "Kvalitet på saksbehandling til kommunestyret” av 13.09.18 
tas til etterretning. 
Røros kommune følger revisors anbefalinger og kommunestyret ber rådmannen etablere 
rutiner for kvalitetssikring av saksbehandlingen for å unngå at: 
- saksdokumenter som blant annet høringsuttalelse, aktuelle regelverk, ikke mangler 
- søknad om skjenkebevilling ikke blir forelagt NAV Røros for uttalelse 
- beskrivelse av finansiering ikke mangler 
- konsekvensutredning ikke mangler eller er utilstrekkelig 
Rådmannen rapporterer til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 25.03.19.» 
 
Nedenfor følger svar fra rådmannen: 
 
Strekpunkt 2 
Dette er tatt inn i prosedyren for behandling av skjenkebevilling slik at det nå står at denne 
skal sendes NAV for uttalelse. Prosedyren ligger i kommunens kvalitetssystem. Dette ble for 
øvrig gjennomført raskt etter kommunestyrets behandling 25.10.18 og er følgelig blitt praktisert 
etter dette. 
 
Strekpunkt 1, 3 og 4 
Disse omhandler alle prosedyre og veiledning for saksbehandling av politiske saker. Punktene 
er innarbeidet i den allerede eksisterende prosedyren som ligger i kvalitetssystemet 
«saksbehandlers oppgaver». Alle saksbehandlere har også fått en påminnelse om 
prosedyren, med spesiell merknad om tilføyelsen som er lagt inn under overskriften «Husk å 
kvalitetssikre følgende før du gjør deg ferdig med saken og sender den til godkjenning til 
rådmannen». 
 
Rådmannen ønsker avslutningsvis å tilføye at det også i de senere år er iverksatt andre tiltak 
som bidrar til å kvalitetssikre saksbehandlingen: 
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Røros kommune

Vår ref. : 18/1152-11 2

 
- I forbindelse med rådmannens godkjenning av saker til politisk behandling, er det i 

forkant av utsendelsen av saker en gjennomgang av alle sakene i møte mellom politisk 
sekretariat, rådmann og ordfører. Målet med møtet er å avdekke ev feil og mangler før 
utsendelse. 

- Innføring av rapporteringssystemet Bridge hvor det tas ut 2 rapporter i året som gir en 
oversikt over status på behandlede saker. Rapportene skal forelegges kommunestyret 
og kontrollutvalget. 

- Gjennomføring av kurs i saksbehandling/ESA for saksbehandlere. Dette har vært 
gjennomført høsten 2018 og skal videreutvikles i vår digitale læringsplattform KS 
Læring som vi også har tatt i bruk. 

- Arbeid med Klar-språk-prosjektet som Røros kommune deltar i. Her arbeides det ut fra 
vår vedtatte språkprofil med bl.a. forenkling av dokumenter. Utforming av saksframlegg 
skal være tema våren 2019 med eget kurs for saksbehandlere. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Kjersti Forbord Jensås 
Konst. rådmann 
kjersti.jensas@roros.kommune.no 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 25/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      25/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

25/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

 

 

Innkommet sak 
 

Saksdokumenter: 

- Henvendelse i fra ansatt i Røros kommune – u.off. O.fl §13, sendes kun ut pr. post 

 

 

Saksframlegg: 

Kontrollutvalget har mottatt en henvendelse i fra en ansatt i Røros kommune angående 

varsel om trakassering på arbeidsplassen.  

 

I følge Kontrollutvalgsforskriften skal kontrollutvalget føre det løpende tilsyn og kontroll 

med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret 

eller fylkestinget. Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 

kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.  

I merknadene til Kontrollutvalgsforskriften § 4 framgår at kontrollutvalget ikke er 

forpliktet til å behandle andre enn de saker som det får seg forelagt fra kommunestyret, 

eller der det framgår av revisjonsforskriften. 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. 

 

Kontrollutvalget har bestilt forvaltningsrevisjon som skal belyse hvilket varslings- og 

ytringsklima som eksisterer blant ledere og ansatte i Røros kommune. Henvendelsen 

kontrollutvalget har mottatt kan være aktuell for revisor under arbeidet med dette 

prosjektet. 

  

Saken legges fram for utvalget for vurdering.  

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. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Henvendelsen oversendes revisor som tilleggsinformasjon til arbeidet med prosjekt om 

varslings- og ytringsklima i Røros kommune. 

  

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

24



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 26/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      26/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

26/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

 

 

Oppfølgingssaker 
 

 
 
Saksframlegg: 

 

1. Sekretariatet ble i forrige møte bedt om undersøke følgende om tjenestene på 

servicetorget:  

 

 Kan pc og printer benyttes av publikum? 

 Hvilke priser foreligger for forhåndskonferanse? 

 Hvilke priser foreligger på øvrige tjenester på servicetorget? 

 

2. Sekretariatet er bedt om å innhente brev sendt til Røros kommune i fra 

Fylkesmannen angående klagesaker.  

 

3. Sekretariatet har etter oppdrag i fra leder sendt en henvendelse til kommunen vedr. 

kommunens behandling av klagesaker vedrørende eiendomsskatt. 

 

 

Saksvurdering: 

 

1. Kontrollutvalget har fått tilbakemelding i fra servicetorgets leder. Tilbakemeldingen er 

vedlagt. 

2. Sekretariatet har innhentet epost i fra Fylkesmannen til Røros kommune. Eposten er 

vedlagt. 

3. Kontrollutvalget har mottatt tilbakemelding i fra rådmann i Røros kommune. 

Tilbakemelding er vedlagt. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Oppfølgingssakene tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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Emne SV: tjenester

Fra Guri Punde Moen

Til Torill Bakken

Sendt 11. april 2019 14:33

Vedlegg

Utsnitt av
gebyrregu...

Hei,

Vi har pc og printer som kan benyttes av publikum. Gratis.

Jfr. Gebyrregulativet, se vedlegg

Andre tjenester

Rett kopi (attester og vitnemål) kr. 2,00 inkl. mva

Vanlig kopiering opp til A3 kr. 2,00/4,00 inkl. mva

Rørosboka kr. 300,-

Kommunevåpen-pin kr. 40,-

Utleie av Mølmannsdalsgården – sommerhalvåret – pris etter antall døgn og 
personer



En refleksjon etter 30 år som verdensarv – kr. 349,-

pr. sekk kr. 20,- (inkl. mva.)

pr. rull kr. 300,- (inkl. mva.)
Ekstra sekker for papir og emballasjeplast er gratis for husholdninger.



Ekstra plastsekker kan kjøpes her i rull på 15 stk. eller enkeltvis.

Bedrifter kan også kjøpe ekstra sekker her:

Papirsekker (10-pk) kr. 250,- (inkl.mva.)

Emballasjeplastsekk (10-pk) kr. 250,- (inkl.mva.)

Restavfallssekker pr. sekk kr. 64,- (inkl.mva.)

Restavfallssekker pr. rull kr. 960,- (inkl.mva.)

Priser tilsvarer prisene hos FIAS.

Vi har også noen flere tjenester, se hjemmesida vår:

https://roros.kommune.no/om-kommunen/servicetorget/

Med vennlig hilsen

Guri Punde Moen
Leder servicetorget

SV: tjenester
24. april 2019 10:11

   Side 1 for Hurtignotater    
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Leder servicetorget
Tlf. 948 38 260 

Fra: Røros Postmottak <postmottak@roros.kommune.no> 
Sendt: 11. april 2019 09:17
Til: Guri Punde Moen <Guri.Moen@roros.kommune.no>
Emne: VS: tjenester

Med vennlig hilsen

Mona Stai Tingstad
Arkivleder

Fra: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no> 
Sendt: 10. april 2019 15:16
Til: Røros Postmottak <postmottak@roros.kommune.no>
Emne: tjenester

Kontrollutvalget har bedt sekretariatet undersøke hvilke tjenester som tilbys ved servicetorget, og 
priser på tjenestene:

Kan pc og printer benyttes av publikum? Priser?

Hvilke priser foreligger for forhåndskonferanse?

Hvilke priser foreligger på øvrige tjenester på servicetorget?

mvh

Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS                                                                                                                    

2550 Os i Østerdalen

http://konfjell.no

tlf: 908 15 168

   Side 2 for Hurtignotater    
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§ 2-5 Forhåndskonferanse 

a) For forhåndskonferanser, inkl. forberedelse og etterarbeid/referat beregnes gebyr 

etter medgått tid, jf. § 1-5. Gebyret faktureres etter at referat for forhåndskonferanse 

er skrevet ut. 

b) Hvor parten ikke møter til avtalt forhåndskonferanse, belastes parten for 1 time pluss 

eventuelt medgått tid til forberedelser. 
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Emne SV: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

Fra Kjersti Forbord Jensås

Til Torill Bakken

Kopi Røros Postmottak; Dag Øyen; Steinar Fenes

Sendt 12. april 2019 14:13

Til kontrollutvalget

Viser til henvendelsen fra kontrollutvalget nedenfor.
Slike oversikter utarbeides fortløpende, så det skal dere få tilgang til. Det vil først etter klagefristens 
utløp være en oversikt tilgjengelig. Det vil imidlertid ikke være mange saker klare til kontrollutvalgets 
møte i mai da klagefristen først går ut 15. april, og påsken er rett rundt hjørnet. Sakkyndig nemnd for 
eiendomsskatt har også gitt beskjed om at soneendringer og endringer for landbrukseiendommer 
skal prioriteres først. 

Dette til orientering.

Med vennlig hilsen

Kjersti Forbord Jensås
Rådmann

Mobil: 951 02 168

Fra: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no> 
Sendt: 9. april 2019 09:09
Til: Røros Postmottak <postmottak@roros.kommune.no>
Kopi: Kjersti Forbord Jensås <Kjersti.Jensas@roros.kommune.no>
Emne: VS: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

Til rådmann i Røros kommune

Under følger bestilling i fra Røros kontrollutvalg v/leder. Neste møte er tirsdag 7.mai.

mvh

Torill Bakken

SV: Kontrollutvalget vil følge med på klager på 
eiendomsskatten
24. april 2019 09:56

   Side 1 for Hurtignotater    
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Torill Bakken

Kontrollutvalg Fjell IKS                                                                                                                    

2550 Os i Østerdalen

http://konfjell.no

tlf: 908 15 168

Fra: Ole Jørgen Kjellmark [mailto:ojkjellmark@hotmail.com] 
Sendt: 8. april 2019 21:53
Til: Torill Bakken <TB@kontrollutvalgfjell.no>
Emne: Kontrollutvalget vil følge med på klager på eiendomsskatten

Torill!

Etter en rådføring med medlemmene i utvalget, vil jeg be om en enkel skjematisk oversikt 
over klager som kommer inn på eiendomsskatten og resultatet av klager. Jeg ønsker at 
eiendomsskattekontoret får denne henvendelsen så snart som mulig, slik at de kan 
utarbeide lista fortløpende. For kontrollutvalget er det viktig å påse at alle får lik behandling 
enten de har klaget eller ikke. Derfor må vedtak etter klage også vise oss begrunnelse og 
eventuelt regelverk bak utfallet.

 Dato for klage
 Muntlig henvendelse eller skriftlig klage
 Eiendommens navn eller adresse
 Resultatet av klagen og endring i skattebeløp
 Kort begrunnelse for vedtaket
 Om beslutningen blir anket

Sekretæren vår må da henvende seg til rådmann eller eiendomsskattekontoret og be om at 
kontrollutvalget får tilsent en liste med disse opplysningene:

Oversikten ønskes framlagt på møtet i Kontrollutvalget i mai med saker som er behandlet 
inntil da.

Ole Jørgen Kjellmark   

   Side 2 for Hurtignotater    
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 27/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      27/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

27/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

 

 

Orienteringssaker 
 

 

Sekretariatet vil presentere følgende orienteringssaker i møtet:  

 

 

 Orienteringssak 1  – Bridge-rapport 

o Kontrollutvalget har fått oversendt rapporten som er lagt fram for 

kommunestyret ang. oppfølging av politiske vedtak. 

 Orienteringssak 2:   Kopi av henvendelse til Røros kommune 

o Reidun Roland har oversendt kopi av henvendelse til Røros kommune 

angående spørsmål om servicetorget. 

 Orienteringssak 3: :   Årsmøte og fagkonferanse 

o FKT inviterer til årsmøte og fagkonferanse i Kristiansand 4. og 5. juni. Program 

er vedlagt. 

 Orienteringssak 4: :   Henvendelse i fra innbygger.  

o Kontrollutvalget har tidligere mottatt henvendelse i fra samme person. 

Utvalget behandlet tidligere henvendelse i sak 40/18. Utvalget må selv ta 

stilling til om det foreligger nye opplysninger, og om saken skal behandles på 

nytt. Dokumentene er unntatt offentlighet og sendes kun ut på papir. 

 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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        Røros, 19. mars 2019.   

Røros kommune  

7374 Røros 

 

 

 

SPØRSMÅL ANGÅENDE SERVICETORGET OG EVALUERING AV DET. 

 

Det er nå gått ca  4 år siden en tok opp denne saken uten at en har 
fått noen annen tilbakemelding, enn at administrasjonen (ass. 
rådmann og økonomisjef) ønsket  å møte meg for å redegjøre for 
saken. Hvorfor forstår jeg ikke.  

Jeg vil ha en skriftlig tilbakemelding på de spørsmål jeg har angående 
kostnader og tap av leieinntekter m.m.. Tiden er også overmoden for 
en evaluering av servicetorget og er det liv laga der det ligger utenfor 
den øvrige administrasjon. Med andre ord hvordan fungerer det med 
pluss/minus. Det bør en evaluering vise. 

Det virker ikke positivt at et servicekontor har kortere åpningstid enn 
vanlig arbeidstid. De burde ha åpen hver dag like lenge og kanskje i 
tillegg en dag med lengre åpningstid. 

Det strider mot demokratiet samt lover og regler at administrasjonen 
har latt være å svare meg skriftlig. Et snarlig skriftlig svar og 
evalueringen bes sendt i kopi til kontrollutvalget. 

 

 

Reidun Roland 

Rl 

 

Kopi: Kontrollutvalget 
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                                                                                                                FAGKONFERANSE |   KONTROLL OG TILSYN  

                                                                                                        Kristiansand  |  4 -  5. juni 2019 

     Årsmøte i  Forum for Kontroll og Tilsyn  (FKT)  |  4. juni 2019 
 
 
 
           #fkt2019 
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www.fkt.no  

 
Dag 1 
 

 

Tirsdag 4. juni 2019 

 
09.00 – 10.00  

 

 
Registrering med mat 

 

 
10.00 – 10.15 

 

 
Velkommen til fagkonferansen  
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 

 

 
10.15 – 11.00  
 

 
Kontrollutvalget i lokaldemokratiet – spiller det noen rolle? 
 
Debattredaktør Ragnhild Sved, Kommunal Rapport,  
  

 
11.00 – 11.15 

 

Kort pause 

 
11.15 – 12.00  
 

 
Datasikkerhet - er kommunene egentlig rustet til å stå imot cyberangrep? 
  
Fagdirektør sikkerhetskultur Roar Thon, Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
 

 
12.00 – 13.00 

 

Lunsj 

 
13.00 – 13.45 
 

 

 
Den nye forskriften – er det noe nytt og spennende i verktøykassen? 
 
Utredningsleder Erland Aamodt, Kommunal- og moderniseringsdepartementet  
 

13.45 – 13.55  

Kort pause 

 

13.55 – 14.25 

 

 

Kommunale arkiv – råtner de på rot? 

 

Fagdirektør Kjetil Reithaug, Riksarkivet 

 

 
14.25 – 14.55 

 

 

Står det fortsatt til liv i Sogn og Fjordanes fylkeskommunale arkiv? – et 
FR-case 

 

Manager, Frode Løvlie Deloitte  

 

 
14.55 – 15.20 

 

Paneldebatt 
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www.fkt.no  

 

 ÅRSMØTE 2019 I FKT 

 

 
15.30 – 15.45 

 

Registrering til årsmøte 2019 

 
15.45 – 16.45 

 

Årsmøte 2019 

 
17.30 – 19.00 

 

Båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya 

 
Ca. 20.00 

 

Felles middag på hotellet 

 

 
Dag 2 

 
Onsdag 5. juni 2019 
 

 
09.00 - 09.45 

 
Ny veileder - Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor 
 
Kontrollsjef Einar Ulla, Sogn- og Fjordane fylkeskommune 
 

 
09.45 – 10.00 

 
Pause/utsjekking 
 

 
10.00 – 10.30 

 
Habilitet og åpenhet - hvorfor er det så viktig? 
 
Seniorrådgiver Thor Dølvik, TI-Norge  
 

 
10.30 – 10.45 

 
Pause 

 
10.45 – 11.15 

 
Olsø/Kystad-saken – utilbørlig påvirkning? - kontrollkomiteens håndtering  
 
Komiteleder Rolf Jarle Brøske, kontrollkomiteen i Trondheim  
 

 
11.15 - 11.40 

 
Paneldebatt 
 

 
11.40-11.50 

 
Pause 
 

 
11.50 – 12-50 

 
Etiske perspektiver – kan de veilede kontrollutvalget? 
 
Forsker og filosof Henrik Syse, PRIO 
 

12.50 – 13.00  
Avslutning 
 
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT 
 

 
13.00 -14.00 

 
Lunsj 
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www.fkt.no  

PRAKTISK INFORMASJON 

 

INFORMASJON OM ÅRSMØTET 

Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har 

tale-, forslags- og stemmerett. 

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til 

sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 23. april 2019. 

Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 21. mai 2019. 

Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med 

stemmerett, må innmelding skje innen 21. mai 2019. 

Leder i valgkomiteen: Arnar Helgheim, daglig leder i SEKOM | ah@sekom.no 

| Mobil: +47 975 81 418 | Tlf: 57 61 27 84 

Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt 

sekretariatet: Generalsekretær Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166,  fkt@fkt.no 

 

FØR MIDDAG  
 
I år inviterer vi til båttur i Kristiansands skjærgård med MS Maarten og Øya. Disse båtene tar til 
sammen 160 passasjerer. Vi håper selvfølgelig på flere deltakere på konferansen. Vi vil tilby et 
arrangement på land for dem som ikke får plass og til dem som kanskje ikke synes det frister med 
båttur.  
 
Husk å registrere din interesse for båtturen når du melder deg på. 

 

 

INFORMASJON OM HOTELLET  

Clarion Ernst, Kristiansand  

Hvordan finner du fram?  

Fra Kjevik Lufthavn, Kristiansand 

Flybussen til Kristiansand sentrum stopper ved hotellet 

Kristiansand Lufthavn Kjevik: 17 km,15 - 20 minutter med bil 

Kristiansand Bussterminal: 200 meter Kristiansand togstasjon: 350 meter 

Parkering 

I nærheten av hotellet finnes det et flertall parkeringshus som kan benyttes av gjester. Hotellet har 

også et begrenset antall innendørs parkeringsplasser. Forhåndsreservering anbefales, og prisen er 

kr 190 NOK /døgn 

 
48

http://www.fkt.no/
mailto:ah@sekom.no
http://www.fkt.no/
mailto:fkt@fkt.no
https://www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/kristiansand/clarion-hotel-ernst/servicetilbud/#servicetilbud


www.fkt.no  

PÅMELDING 

 

Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no 

Bindende påmelding innen tirsdag 9. april 2019. Det tas forbehold om endringer i programmet. 

Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på  

kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen  

gir full deltakeravgift. 

DELTAKERAVGIFT 

• Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 700 (Ikke medlem kr 7 100)  

• Deltakelse uten overnatting, sosialt program og middag (dagpakke): Kr 5 000 

(Ikke medlem kr 5 400) 

• FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla). 

• Ekstra overnatting fra 3. – 4. juni 2019: Kr 1 290 
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 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 28/2019 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   07.05.19      28/19 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

28/19  Kontrollutvalget      07.05.19 

 

 

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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