
 MØTEINNKALLING 

  

 KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE 

Eventuelle forfall meldes til Kontrollutvalg Fjell IKS,  

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

 

 

 
Møtet avvikles som fysisk møte og fjernmøte, i tråd med midlertidig forskrift om 

gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer mv. av 13.3.2020 fastsatt av KMD 

med hjemmel i kommuneloven § 11-7 fjerde ledd. Lenke til møtet legges ut på 

hjemmesiden www.konfjell.no. 

 

 

MØTEDATO:  Mandag 08.06.2020 

KL.:   14:00                                      

STED:   Storstuggu, møterom Christian Sextus og GTM 

 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK NR. INNHOLD 

 

24/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling       

25/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 07.05.20 

26/2020 Forvaltningsrevisjonsrapport; Røros Everk 

27/2020 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

28/2020 Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

29/2020  Orientering om underslagssak – administrasjonen redegjør   

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

31/2020 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). 

 

 

Tirsdag 2. juni 2020 

  

 

for 

Ole Jørgen Kjellmark 

leder i kontrollutvalget  

 

Torill Bakken 
Torill Bakken 

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 24/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   08.06.20      24/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

24/20  Kontrollutvalget      08.06.20 

 

 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 

Saksdokumenter: 

- Saksliste til møte 08.06.20 

 

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 08.06.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 25/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   08.06.20      25/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

25/20  Kontrollutvalget      08.06.20 

 

 

Møteprotokoll fra møte 07.05.20 
 

Saksdokumenter: 

- Møteprotokoll fra møte 07.05.20 (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 07.05.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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  Røros kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Storstuggu, møterom Kølfogden og GoToMeeting 

Møtedato: Torsdag 7. mai 2020 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr.: 11-23 

 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:       Forfall:      

Ole Jørgen Kjellmark  - leder    Inga Evavold    

John Helge Andersen - nestleder 

Signy Thorsvoll via GTM 

Thorleif Thorsen 

 

 

Vara: 

Eva Nordfjell via GTM 

 

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken 

Fra Revisjon Midt-Norge SA: Ann Katharine Gardner via GTM og Svein Magne 

Evavold  

Fra Røros kommune:                    Ordfører Isak Veierud Busk   

Fra adminstrasjonen:                    Kommunedirektør  Kjersti F. Jensås og økonomileder 

                                                   Roger Mikkelsen   

 

Merknad: 

Som følge av situasjonen med utbrudd av koronasmitte er det iverksatt en rekke tiltak 

for å redusere smitten fra person til person. Blant de tiltakene som er iverksatt er å 

stenge eller begrense møter og møtedeltakere. 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 det samtidig innkalt til 

møte via GoToMeeting slik at øvrige innkalte deltok digitalt. Dette gjaldt også tilhørere. 

Lenke til møtet var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  

 

Sak 20/20 ble behandlet til slutt. 

 

Møtet ble avsluttet kl. 16:30 

 

Røros, 7. mai 2020    

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken  

    
Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 29.09.20. 
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11/2020 Godkjenning av saksliste og innkalling  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 07.05.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 07.05.20 godkjennes. 

 
 

      

12/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 11.02.20 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.20 godkjennes. 

 

  

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 11.02.20 godkjennes. 

 

 
 

13/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 31.03.20  

 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.20 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 31.03.20 godkjennes. 

 

 

    

14/2020 Årsregnskap 2019 Røros kommune – uttalelse 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Røros kommunes årsregnskap for 2019 

oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet. 

 



 Kontrollutvalget i Røros kommune 

Møteprotokoll, møte 07.05.2020  Side 3 av 6 

 

Behandling: 

Revisor gikk igjennom konklusjonene i revisjonsberetningen. Kommunedirektør og 

økonomisjef svarte på spørsmål i fra kontrollutvalget. 

 

Det ble framsatt tilleggsforslag til utvalgets uttalelse: 

 

Kontrollutvalget vil fremheve at det følger av kommuneloven at årsbudsjettet er 

bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i regnskapsåret. 

 

Sekretariatets forslag med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

  

Kontrollutvalget har i møte 7. mai 2020 behandlet Røros kommunes årsregnskap for 

2019.  

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, kommunedirektørens 

årsberetning og revisjonens beretning, datert 7. april 2020. I tillegg har ansvarlig revisor 

og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon under 

behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Røros kommunes regnskap for 2019 viser kr. 322 943 160 til fordeling drift og et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 0.     

 

Kontrollutvalget har merket seg følgende: 

• Virksomhetene Tekniske områder og Bygningsadministrasjon har hatt betydelig 

merforbruk på drift i forhold til regulert budsjett på henholdsvis kr 6 826 000 og 

kr 2 165 000.  

• De gebyrene som kommunen har fastsatt for å dekke de samlede kostnadene 

forbundet med oppmåling og feiing har gitt en akkumulert underdekning på 

henholdsvis kr 3 418 000 og kr 1 787 000 per 31. desember 2019. 

 

Kontrollutvalget vil fremheve at det følger av kommuneloven at årsbudsjettet er 

bindende plan for anvendelsen av kommunens midler i regnskapsåret. 

 

Kontrollutvalget har ellers ingen merknader til Røros kommunens årsregnskap 

for 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 kommunedirektøren omhandler. 

 

 

Kontrollutvalget tilrår at kommunestyret godkjenner kommunens årsregnskap og 

årsberetning for 2019. 

 

 
 

 
 

15/2020 Valg av kontrollutvalg 2019-2023 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Kontrollutvalget videresender saken for vurdering i kommunestyret. 
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Behandling: 

Utvalget diskuterte saken. Delegeringsreglementet vil bli oppdatert for å tilpasses ny 

kommunelov.  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

Kontrollutvalget videresender saken for vurdering i kommunestyret. 

 

 
 

16/2020 Redegjørelse for anskaffelser - Utskifting av 
ledningsnettet  

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om anskaffelser ved Øverhagaen 

til orientering. 

 

  

Behandling: 

Saken ble diskutert. Kommunedirektør og økonomileder svarte på spørsmål i fra 

utvalget.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunedirektørens redegjørelse om anskaffelser ved Øverhagaen 

til orientering. 

 
 

   
17/2020 Kontrollrapport skatt 2019 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røros kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

  

  

Behandling: 

Kommunedirektør orienterte om bemanningssituasjonen i 2019, og regjeringens vedtak 

om å overføre skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten med virkning fra 1. 

juni 2020. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Røros kommune tas til 

orientering og oversendes kommunestyret. 

 

 
18/2020 Innkommet sak 1/20 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

Saken ble diskutert. 
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Kontrollutvalgets vedtak: 

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

enkeltsaker. 

 

 

 
19/2020 Innkommet sak 2/20 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

 

Behandling: 

Kommunedirektøren redegjorde for saken.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Saken ansees løst av kommunens administrasjon. Som enkeltsak er den ikke gjenstand 

for behandling i kontrollutvalget. 

 

 
 

 
20/2020 Innkommet sak 3/20 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Saken legges fram uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

Saken ble behandlet for lukkede dører i henhold til Kommuneloven § 11-5. 

Saken ble diskutert.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget har tidligere mottatt henvendelser angående samme sak. 

Kontrollutvalget har vurdert saken som en enkeltsak og slik ikke hører hjemme i 

utvalget. 

Framtidige henvendelser i saken vil ikke bli behandlet eller besvart. 

 
 

21/2020 Revisjonsberetninger gavekonti 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Saken oversendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2019 vedrørende gavekonti 

for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem, TFF og hjemmetjenesten til orientering. 

 

Kommunestyret har merket seg at revisjonsberetningene for 2019 vedrørende Røros 

Sykehjem og Gjøsvika Sykehjem er avgitt med et forbehold.  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at gjeldende regelverk blir gjort kjent 

av de som håndterer gavekonti i kommunen. 

 

Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

01.10.20. 
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Behandling: 

Saken ble behandlet i formannskapet 7. mai. Ordfører orienterte om behandlingen.  

 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 

Kommunestyret tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2019 vedrørende gavekonti 

for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem, TFF og hjemmetjenesten til orientering. 

 

Kommunestyret har merket seg at revisjonsberetningene for 2019 vedrørende Røros 

Sykehjem og Gjøsvika Sykehjem er avgitt med et forbehold.  

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for at gjeldende regelverk blir gjort kjent 

av de som håndterer gavekonti i kommunen. 

 

Kommunedirektøren bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 

01.10.20. 

 

  

 

 
    

22/2020 Oppfølging av forvaltningsrevisjon – «Varslings- og 
ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune» 

 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i 

Røros kommune ”, tas til orientering.   

  

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kommunens tilbakemelding om iverksettelse av tiltak på bakgrunn av 

forvaltningsrevisjonsrapporten  ”Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i 

Røros kommune ”, tas til orientering.   

  

  

 
 

23/2020 Eventuelt  
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker en oversikt over de interkommunale samarbeidene Røros 

kommune deltar i. Ordfører orienterte om et pågående samarbeid mellom ordførere i 

fjellregionen hvor de skal se på eksisterende kommunale samarbeid. 

Sekretariatet følger opp saken. 

 

 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 27/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 08.06.20      27/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

27/20  Kontrollutvalget 08.06.20 

Kommunestyret 

Forvaltningsrevisjon i REN Røros AS 

Saksdokumenter: 

- Rapport av 29.05.20 (vedlagt egen forsendelse)

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget i Røros kommune bestilte en forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS den 

17. mars 2020. Bakgrunn for bestillingen er at formannskapet i Røros kommune fattet 
følgende vedtak i sak om orientering om Ren Røros:

Røros kommunes formannskap ber om at styret i Ren Røros AS umiddelbart innkaller til 
en ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Det bes om at følgende sak tas opp: 
Gjennomføring av forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS, eierne blir enige om hvem de 
ønsker skal gjennomføre denne. Videre bes det om at resultatene av 
forvaltningsrevisjonen presenteres for eierne i et eiermøte minimum 3 uker før 
selskapets ordinære generalforsamling.

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Røros kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS. Kontrollutvalget ber

Revisjon Midt-Norge SA utarbeide en prosjektbeskrivelse som behandles i

kontrollutvalgsmøte 31. mars 2020.

2. Kontrollutvalget ønsker at selskapets aksjonærer skal få mulighet til å gi innspill til

prosjektbeskrivelsen. Den foreløpige prosjektbeskrivelsen legges ut på Kontrollutvalg

Fjell sin hjemmeside så snart den foreligger.

Bakgrunn: 

Forvaltningsrevisjonen har bakgrunn i en konflikt i styret som førte til at fire 

styremedlemmer fratrådte i begynnelsen av mars 2020. Konflikten omtales nærmere i 

rapportens kapittel 4.4.1.  

Problemstillinger: 

I problemstillingene er innspillene fra aksjonærene innarbeidet. Detaljer fra innspillene 

kommer ikke fram i problemstillingene, men vil bli innarbeidet i besvarelsene. Følgende 

problemstillinger besvares i forvaltningsrevisjonen. 

1. Utøver Røros kommune sitt eierskap i Ren Røros i tråd med normer for god

eierstyring? eksempelvis

- Bruk av valgkomite

- Sammensetning av styret

- Opplæring i styrearbeid

- Habilitetsvurderinger

- Godtgjørelser av styreverv

- Eiermøter
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 27/2020 

2. Forvalter styret i Ren Røros AS selskapet i tråd med utvalgte krav i aksjeloven, 

eiersignaler og egne vedtekter? 

2.1 Styrets arbeidsprosesser 

2.2 Styrets strategiarbeid 

2.3 Styrets økonomiforvaltning 

2.4 Styrets tilsyn med daglig ledelse og selskapets virksomhet for øvrig 

 

 

 

Avgrensninger: 

Forvaltningsrevisjonen omfatter Ren Røros AS sin styring av datterselskapene, men ikke 

selve driften i disse selskapene. Det betyr at forvaltningsrevisjonen omfatter saker og 

protokoller til generalforsamlingen i disse datterselskapene, altså den rollen styret i Ren 

Røros AS utøver som eier av datterselskapene. 

Forvaltningsrevisjonen avgrenses til ikke å omfatte forretningsmessige forhold som for 

eksempel å vurdere om vekststrategien er riktig eller om selskapet skal betale ut utbytte 

eller ikke. Forvaltningsrevisjonen omfatter derimot en kontroll med om lover, vedtekter 

og styringssignaler er fulgt.  

I tillegg har revisor valgt å ta inn en problemstilling knyttet til kommunen som eier og 

dette er strengt tatt en eierskapskontroll. Problemstillingen begrenser seg til forhold som 

handler som styret i selskapet og forhold tilknyttet eierstyringen. 

 

 

Henvendelser til kontrollutvalget: 

Det kom flere innspill til kontrollutvalgets vedtatte prosjektplan i fra selskapets 

aksjonærer. Disse ble oversendt revisor og hensyntatt i videre arbeid med rapporten.  

 

 

Høringsuttalelser: 

En foreløpig rapport ble sendt på høring til ordfører i Røros kommune og styreleder i Ren 

Røros AS 19.05.2020.  

Høringssvarene følger som vedlegg i rapporten. 

 

 

Revisors konklusjon: 

Problemstillingene det konkluderes på er: 

 
Utøver Røros kommune sitt eierskap i Ren Røros i tråd med normer for god 
eierstyring? 
 
Revisor vurderer at Røros kommune i det store og hele utøver sitt eierskap i tråd med 

normer for god eierstyring, men har forbedringspotensial på flere punkter. Revisor 

registrerer at det er gjort et grundig arbeid med eierpolitikken som legger et godt 

grunnlag for eierstyringen framover. Revisor har utarbeidet en rekke anbefalinger til eier. 

 

 
Forvalter styret i Ren Røros AS selskapet i tråd med følgende krav i aksjeloven, 
eiersignaler og egne vedtekter? 
 

Styrets arbeidsprosesser 
Revisor konkluderer med at styrearbeidet i Ren Røros AS er lite profesjonelt. Dette 

begrunnes med at styret ikke har en systematisk oversikt over hvilke saker de kan og 

skal behandle eller hvilken informasjon de trenger for å følge opp sitt ansvar i forhold til 

aksjeloven, vedtekter og egne bestemmelser. Protokollføringen i selskapet gir ikke 



 MØTEBOK 

 

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

 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 27/2020 

tydelige vedtak, noe som kan spores tilbake til innholdet i protokollene, prosessen 

omkring vedtaksformulering og prosessen omkring godkjenning av protokollene. Styret 

er lite bevisst på å ivareta sin eierrolle overfor datterselskapene, samt å sikre god 

forankring for sitt eget arbeid hos eierne. 

Strategiarbeidet 

Revisor konkluderer med at styret har blitt sent involvert i strategiarbeidet og dermed 

ikke har fått anledning til å gi rammer og føringer for strategiarbeidet. Styret har i stor 

grad fått presentert ambisjonen i stedet for å være med å bestemme den. Det gjør at 

strategien er dårlig forankret i styret, at styret er lite informert om gangen i 

strategiprosessen og hva som kommer ut av den. 
 
Økonomiforvaltning 

Revisor konkluderer med at styret får jevnlig økonomirapportering, men at rapportene er 

lite sammenlignbare over tid. I noen sammenhenger rapporteres det i forhold til forrige 

år, mens det andre ganger rapporteres i forhold til årets budsjett. Det beregnes 

budsjettavvik kun på konsernnivå og budsjettavvik behandles ikke. Dette handler ikke 

om mengden informasjon, men om hva styret trenger av informasjon for å styre etter. 

Styret har ikke tatt jobben med å definere hva de trenger for å ivareta sitt ansvar. 

 

Tilsyn 

Revisor konkluderer med at styret ikke har vedtatt instruks for daglig leder og at styret 

verken får eller etterspør tilstrekkelig med informasjon for å føre tilsyn med 

virksomheten. På samme måte som i økonomiforvaltningen har ikke styret tatt jobben 

med å definere overfor administrasjonen hva de trenger for å ivareta sitt ansvar. 

 
 

Revisors anbefalinger: 

  

Revisor anbefaler eier å: 

• Gjennomgå styringsdokumentene med tanke på å reetablere styringslinjene fra eier 

som følge av at selskapet har blitt et konsern og med bakgrunn i den 

eierskapspolitikken kommunen har vedtatt. 

o Dette bør omfatte vedtektsendringer, eksempelvis vedtektsfeste valgkomite 

for B-aksjonærene, vedtektsfeste instruks til valgkomiteen og eventuelle krav 

til saksbehandling eller rapportering til eier, som går ut over det minimum 

som er fastsatt i aksjeloven 

• Gjennomføre jevnlige eiermøter (i tråd med kommunens eierpolitikk) slik at man 

sikrer god dialog med selskapet utover det som behandles i generalforsamling. 

• Utarbeide en eierskapsmelding som er i tråd med både lovkrav og anbefalinger, samt 

behandle denne årlig i tråd med egen eierpolitikk 

• Informere selskapet om hva kommunen regner som rammer av forsvarlig og etisk 

forretningsdrift og samfunnsansvar, samt vurdere å sette krav til at retningslinjer for 

dette utarbeides og revideres jevnlig 

• Anbefale styret om å ikke ha konsernstyremedlemmer som styremedlemmer i 

datterselskap 

• Sikre seg kjennskap til om opplæring gjennomføres i styret eller ikke, og vurdere om 

man vil fastsette krav til dette 

 
Revisor anbefaler selskapet/styret å: 

• Revidere selskapets vedtekter med det formål å innarbeide eiers styringsønsker 

(strategi, etablering av selskaper, risikobilde, konflikter i styret) 

• Oppdatere konsernstyrets egne styringsdokumenter i samsvar med føringene fra 

eierne og sørge for at disse etterleves, herunder lage instruks til daglig leder 

• Gi alle styremedlemmer styreopplæring 

• Etablere et rammeverk for å utøve tilsyn med virksomheten, herunder definere 
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hvilken rapportering de trenger 

• Lage tydelige rutiner for innkalling, saksframlegg og protokoll samt å etterleve dem 

 

 

Saksvurdering: 

Sekretariatet er av den oppfatning at Revisjon Midt-Norge SA har avgitt en rapport i tråd 

med vedtatt prosjektbeskrivelse, samt kontrollutvalgets forutsetninger. 

Sekretariatet vil tilrå at kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling, og i tillegg 

bestiller en oppfølgingsrapport om et år. 

Rapporten oversendes kommunestyret med følgende forslag til innstilling: 

 

 

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: 

  

 

 

Kontrollutvalgets innstilling: 

  

 

Kommunestyrets vedtak: 
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 08.06.20      27/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

27/20  Kontrollutvalget 08.06.20 

Kommunestyret 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 

Saksdokumenter: 

- Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024 - plandokument (vedlagt)
- Risiko og vesentlighetsvurdering - Røros

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet 

og av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjonene skal følge en 

plan, som kontrollutvalget skal lage i løpet av det første året etter at det er konstituert. 

Det vedlagte utkastet angir et prioritert forslag til hvilke tjenesteområder og selskaper 

som skal undersøkes i planperioden. Planen bygger på en helhetlig risiko- og 

vesentlighetsundersøkelse som er utført av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA. 

Risiko- og vesentlighetsundersøkelsen skal bidra til at kommunens ressurser til 

kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. Forvaltningsrevisjon i selskaper med flere 

eiere, kan derfor være hensiktsmessig å samordne med øvrige eiere. 

Områdene som vurderes å være av størst vesentlighet er prioritert og nærmere 

beskrevet i den vedlagte planen. 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalgets bestilte i sak 38/19 en helhetlig risiko- og vesentlighetsundersøkelse 

med forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024. Revisjon Midt-Norge 

SA har gjennomført undersøkelsen i henhold til bestillingen og utarbeidet forslag til plan 

for forvaltningsrevisjon for 2020-2024. 

Forslag til prioritering utarbeides av utvalget under behandlingen. Det foreslås å sette 

opp 8 prosjekter i prioritert rekkefølge. Det vil ikke være mulig å gjennomføre alle 

forvaltningsrevisjonene i perioden, men det er viktig at kontrollutvalget har et 

tilstrekkelig antall forvaltningsrevisjoner å ta av. 

Forvaltningsrevisjoner er ett av de beste verktøyene kontrollutvalget har for å utøve sitt 

kontrollansvar. Dette er omfattende undersøkelser innen konkrete fag- og 

tjenesteområder i kommunen. 

I prioriteringsarbeidet må kontrollutvalget huske at formålet med kontroll- og 

tilsynsvirksomheten er å sikre at alle innbyggerne får de tjenester de har krav på, at 

tjenestene har god kvalitet, og at ressursene utnyttes effektivt og i tråd med 

kommunestyrets vedtak. Kontroll og tilsyn skal også bidra til læring og forbedring. 
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Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 

omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 

prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 

endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som 

ikke er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at 

det har oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret 

orientert.  

Forvaltningsrevisjon kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 

kommunens årsregnskap. Røros kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter 

kommunens lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder forvaltningsrevisjon. Det vil derfor 

være naturlig å benytte dette selskapet. 

Vi anbefaler at kontrollutvalget prioriterer 8 prosjekter ut ifra risiko- og 

vesentlighetsvurderingen, og sender planen til kommunestyret for endelig vedtak. 

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

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

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling: 



Revisors forslag til 

Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 

Røros kommune

11.5.2020 



INNHOLDSFORTEGNELSE 
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2 Forvaltningsrevisjon - lovpålagt oppgave ......................................................................... 4 

3 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019 ........................................................................ 5 

4 Forslag til forvaltningsrevisjon i 2020 – 2024 ................................................................... 6 



1 INNLEDNING 
Kommunestyret skal minimum en gang i valgperioden vedta en Plan for forvaltningsrevisjon, 

hvor det framgår hvilke sider av kommunens forvaltning og virksomhet som skal være 

gjenstand for forvaltningsrevisjon. Områdene for forvaltningsrevisjon kan settes opp i prioritert 

rekkefølge, eller en som en liste over områder som skal være gjenstand for forvaltningsrevisjon 

i perioden. I denne planen er områdene som er foreslått for forvaltningsrevisjon ikke satt opp i 

prioritert rekkefølge. 



 

2 FORVALTNINGSREVISJON - LOVPÅLAGT OPPGAVE 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for forvaltningsrevisjon finnes i 

kommunelovens syvende del: Egenkontroll. 

Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det 

øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§ 

23-1).  En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet (§ 23-2-c). 

Forvaltningsrevisjon er hjemlet i § 23-3. Her framgår det av definisjonen at forvaltningsrevisjon 

innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets forutsetninger.   

I § 23-3, andre ledd framgår det at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter kommunestyret ble konstituert, skal utarbeide en plan som viser 

på hvilke områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner. Videre heter det at planen skal 

baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet. Hensikten med 

risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for 

forvaltningsrevisjon.  

I § 23-3, tredje ledd heter det at planen skal vedtas av kommunestyret. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.  

Vi viser ellers til kommunelovens syvende del, og forskrift for kontrollutvalg og revisjon, hvor 

bestemmelsene om forvaltningsrevisjon er nærmere konkretisert. Vi viser dessuten til 

Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001), som beskriver den metodiske gjennomføringen 

av forvaltningsrevisjon (nkrf.no).  

Dette forslaget til Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering 

som er utarbeidet i et eget dokument.  

 



3 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016 – 2019 

I planen for forvaltningsrevisjon som gikk ut i 2019 var følgende områder satt opp som aktuelle 

for forvaltningsrevisjon: 

Det er gjennomført forvaltningsrevisjon innenfor følgende områder i perioden 2016 – 2019: 

• Verket Røros AS – gjennomført forvaltningsrevisjon i 2016

• Iverksetting av politiske vedtak – gjennomført forvaltningsrevisjon i 2017

• Saksbehandling av byggesaker – gjennomført i 2017

• Politisk styring og generell saksbehandling – kvalitet på saksbehandlingen –

gjennomført forvaltningsrevisjon i 2018

• FIAS – det ble gjennomført forvaltningsrevisjon i 2018

• Varslings- og ytringsklima blant ansatte og ledere i Røros kommune i 2019

• Det er bestilt forvaltningsrevisjon av Ren Røros AS, med planlagt levering våren 2020.

I forrige plan for forvaltningsrevisjon (Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2019) var også disse 

temaene satt opp. 

• Økonomistyring

− Etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser med prosjekter på: bygge- 

og anleggsarbeider, vare- og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

− Kommunens praktisering av selvkostprinsippet

• Administrativ ledelse, stabsfunksjonene og fellestjenestene



 

4 FORSLAG TIL FORVALTNINGSREVISJON I 2020 – 
2024 

 

På bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurdering som er gjort i april og mai 2020, har revisor 

kommet fram til følgende aktuelle områder som det kan være aktuelt å gjennomføre 

forvaltningsrevisjon innenfor. Forslaget gjelder også selskaper som det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon i. Områdene er listet opp i uprioritert rekkefølge, men inndelt 

i mest aktuelle og også aktuelle. 

Tre overgripende temaer er viktige innenfor nesten alle temaområder: 

• Økonomi – investeringsbehov og investeringsplaner 

• Covid-19 Corona 

• Kapasitet og kompetanse 

Mest aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: 

- Økonomistyring 

 Rapporteringsprosesser (regnskap) 

 Investeringer og finansiering 

 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 

Mest aktuelle forvaltningsrevisjoner i selskap: 

− Røros kultur- og konferansesenter AS (se også Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024) 

Også aktuelle områder for forvaltningsrevisjon: 

- Etikk og varsling 

- Beredskap 

- Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

- Kapasitet og kvalitet i grunnskole 



- Kultur: verdensarvstatus – føringer for andre tjenester

- Barnevernstjenesten

- Kommunale boliger

- Konsekvenser av Covid-19 Corona – arbeidsmarked og økonomisk sosialhjelp

- Psykisk helsevern

- Legetjeneste

- Samferdsel

- Eiendomsforvaltning

- Vann og avløp

- Klima og miljø

- Tilrettelegging for næringsliv og næringsutvikling

Også aktuelle for forvaltningsrevisjon i selskap. 

- Røros Vekst AS

- Verket Røros AS

Det vises til risiko- og vesentlighetsanalyse for vurderinger knyttet til de ulike temaene. 

Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 08.06.20      28/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

28/20  Kontrollutvalget 08.06.20 

Kommunestyret 

Plan for eierskapskontroll 2020-2024 

Saksdokumenter: 
- Plan for eierskapskontroll 2020-2024 - plandokument (vedlagt)
- Risiko og vesentlighetsvurdering - Røros

Saksopplysninger: 

I henhold til kommuneloven § 23-4 skal kontrollutvalget utarbeide en plan for 

eierskapskontroll. Kravet til utarbeidelse av plandokumentet, er minimum en gang i 

valgperioden. Planen som nå legges fram, er basert på en overordnet risiko- og 

vesentlighetsanalyse, og vil gjelde for perioden 2020-2024. 

Oversikt over kommunens eierinteresser finnes i noter til årsregnskapet for Røros 

kommune.   

Det vedlagte utkastet angir forslag til hvilke eierskap som skal undersøkes i 

planperioden. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger som er utført av 

kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA.  

Risiko- og vesentlighetsvurderingene skal bidra til at kommunens ressurser til 

kontrollarbeid blir brukt mest mulig målrettet. 

Saksvurdering: 

Kontrollutvalgets bestilte i sak 39/19 en helhetlig risiko- og vesentlighetsundersøkelse 

med forslag til plan eierskapskontroll for perioden 2020-2024. Revisjon Midt-Norge SA 

har gjennomført undersøkelsen i henhold til bestillingen og utarbeidet forslag til plan for 

eierskapskontroll for 2020-2024. 

Forslag til prioriteringer går fram av oversikten i planen. Det kan ikke forventes at alle 

eierskapskontrollene gjennomføres i perioden. 

Kontrollutvalget bør, slik kommuneloven legger opp til, gis fullmakt til å foreta 

omprioriteringer innenfor planen. Endringer i risikobildet kan gjøre det nødvendig å endre 

prioriteringsrekkefølgen og det vil være tidsbesparende om kontrollutvalget kan gjøre 

endringene selv. Hvis kontrollutvalget ønsker å gjennomføre eierskapskontroller som ikke 

er beskrevet i den vedlagte planen skyldes det at risikobildet har endret seg, eller at det 

har oppstått ekstraordinære forhold. Utvalget vil i slike tilfeller holde kommunestyret 

orientert. 

Eierskapskontroll kan utføres av andre enn den som er ansvarlig for revisjon av 

kommunens årsregnskap. Røros kommunes avtale med Revisjon Midt-Norge SA omfatter 
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kommunens lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder eierskapskontroll. Det vil derfor 

være naturlig å benytte dette selskapet 

I forslag til plan for eierskapskontroll for 2020-2024 er det foreslått å prioritere 4 

prosjekter i denne perioden. 

Vi anbefaler at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte plan, og sender den til 

kommunestyret for endelig vedtak. 

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.

Behandling: 

Kontrollutvalgets innstilling: 



Revisors forslag til 

Plan for eierskapskontroll 2020 - 2024 

Røros kommune

11.5.2020 



INNHOLDSFORTEGNELSE 
1 Innledning ........................................................................................................................ 3 

2 Eierskapskontroll – en lovpålagt oppgave ........................................................................ 4 

3 Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 ............................................................................. 5 

4 Forlag til eierskapskontroll 2020 - 2024 ........................................................................... 6 



1 INNLEDNING 
Kommunestyret skal minimum en gang i valgperioden vedta en Plan for eierskapskontroll, hvor 

det framgår hvilke selskap og foretak som skal være gjenstand for eierskapskontroll. 

Eierskapskontrollen kan også være generell – det vil si at en foretar en generell gjennomgang 

av hvordan kommunen har lagt til rette for oppfølging av selskap og foretak som den har 

eierskap i. I denne planen framgår det også hvilke selskap som det kan være aktuelt å 

gjennomføre forvaltningsrevisjon i. Områdene for eierskapskontroll kan settes opp i prioritert 

rekkefølge, eller som en uprioritert liste over områder som bør være gjenstand for 

forvaltningsrevisjon i perioden. I denne planen er forslagene til eierskapskontroller i selskaper 

ikke satt opp i prioritert rekkefølge. 



 

2 EIERSKAPSKONTROLL – EN LOVPÅLAGT OPPGAVE 
 

Eierskapskontroll er en lovpålagt oppgave. Hjemlene for eierskapskontroll finnes i 

kommunelovens syvende del: Egenkontroll. 

Kommunestyrets ansvar er hjemlet i § 22-1, hvor det bl.a. heter at kommunestyret har det 

øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Til å føre den løpende kontrollen på deres vegne velger kommunestyret et kontrollutvalg (§ 

23-1).  En av oppgavene innenfor dette kontrollansvaret er å påse at det utføres 

forvaltningsrevisjon av selskaper som kommunen har eierinteresser i (§ 23-2-c), og at det føres 

kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper mv. (§ 23-2- d). 

Eierskapskontroll er hjemlet i § 23-4. Her framgår det at eierskapskontroll innebærer å 

kontrollere om den som utøver kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i 

samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for 

eierstyring. 

Videre framgår det i andre ledd at kontrollutvalget minst én gang i valgperioden, og senest 

innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, skal utarbeide en plan for hvilke 

eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og 

vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og 

vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll. 

I tredje del heter det at planen skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan 

delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen. 

Vi viser ellers til kommunelovens syvende del, og forskrift for kontrollutvalg og revisjon, hvor 

bestemmelser om eierskapskontroll og om forvaltningsrevisjon i selskaper er nærmere 

konkretisert. Forvaltningsrevisjon av selskaper følger god kommunal revisjonsskikk i 

forvaltningsrevisjon, og utføres etter RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon (nkrf.no).  

Dette forslaget til Plan for eierskapskontroll bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering som 

er utarbeidet i et eget dokument.  

  



3 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016 – 2019 
Det som tidligere har tilsvar planen for eierskapskontroll har vært plan for selskapskontroll. 

Begrepet selskapskontroll har nå gått ut av bruk. I Plan for selskapskontroll 2016 - 2019 ble 

generell eierskapskontroll valgt, med undersøkelse av hva kommunen eier, samt hvilken 

strategi og hensikt kommunen har med sitt eierskap.  

I de forvaltningsrevisjonene som er gjennomført i perioden er det også sett på hvordan 

eierskapet utøves i f.eks. generalforsamlingen i Verket Røros AS. Det var ikke 

problemstillinger som gjaldt eierskapsoppfølging i forvaltningsrevisjonen av Fjellregionen 

interkommunale avfallsselskap AS (FIAS). 

Det er ikke gjennomført generell eierskapskontroll i denne perioden, men i 2014 ble det 

gjennomført eierskapskontroll av Optimus AS. 



4 FORLAG TIL EIERSKAPSKONTROLL 2020 - 2024 
Nedenfor foreslår revisor aktuelle eierskapskontroller for 2020-2024. Forslagene inneholder 

også forvaltningsrevisjon av selskaper. 

Mest aktuelt for eierskapskontroll: 

- Generell eierskapskontroll

- Eierskapskontroll av Røros kultur- og konferansesenter AS

Også aktuelle for eierskapskontroll: 

- Eierskapskontroll av Røros Vekst AS

- Eierskapskontroll av Verket AS

Se plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2024 og Revisors risiko- og vesentlighetsanalyse i 

egne dokument. 



Hovedkontor: Brugata 2, 7715 Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 -  www.revisjonmidtnorge.no 



MØTEBOK 

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

Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 29/2020 

ARKIV SAKS-  MØTE- SAK 

NR. UTVALG BEHANDLER  DATO  NR. 

KONTROLLUTVALGET TB 08.06.20      29/20 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 

29/20  Kontrollutvalget 08.06.20 

Kommunestyret 

Orientering om underslagssak – administrasjonen redegjør 

Saksdokumenter: 

Tilbakemelding i fra kommunen av 01.06.20 - u.off. offentlighetsloven §.13, 1. ledd, 
forvaltningsloven §19, 2. ledd, b) 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget ble via media gjort oppmerksom på at en tidligere ansatt i Røros 

kommune er dømt til 67 dager fengsel for grovt underslag. Vedkommende skal ha 

overført 170.000 kroner fra kommunens midler til sine egne konti i løpet av en 

treårsperiode.  

Kontrollutvalget har bedt om en redegjørelse angående saken.  
- Hvilke rutiner har sviktet?

- Hvilke internkontrollrutiner har kommunen som skal hindre misligheter?

Saksvurdering: 

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. 

Kommunedirektøren ber om at vedlagte svar unntas offentlighet i forbindelse med 

kontrollutvalgets behandling, med følgende begrunnelse:  

«På tross av at dom i saken er offentlig, mener jeg at beskrivelsen av hendelsene i saken 

i så stor grad peker på den ansatte saken gjelder, at det vil være en betydelig 

ekstrabelastning for vedkommende om dette blir omtalt og sitert i lokalpressen. Personen 

det er snakk om har barn i skolen i kommunen, og det er vårt ansvar som tidligere 

arbeidsgiver ikke å legge ekstra sten til byrden i det som ikke kan sees på som noe annet 

enn en personlig tragedie. Forholdene i saken er fullt ut innrømmet, og vedkommende sa 

seg allerede villig til å tilbakebetale de underslåtte midlene før dom i saken 

falt. Vedkommende har under hele saken samarbeidet godt.» 

Sekretariatet mener kommunedirektørens ønske kan etterkommes med følgende 

lovhenvisning: 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 29/2020 

 

§ 13. Offentleglova 1. ledd 

Opplysningar som er underlagde teieplikt i lov eller i medhald av lov, er unnatekne frå 

innsyn. 

 

§ 19. Forvaltningsloven 2. ledd, bokstav b) 

. 

. 

Med mindre det er av vesentlig betydning for en part, har han heller ikke krav på å få 

gjøre seg kjent med de opplysninger i et dokument som gjelder 

a) en annen persons helseforhold, eller 

b) andre forhold som av særlige grunner ikke bør meddeles videre. 

 

 

Kommunedirektøren vil være til stede under behandlingen og kan svare på spørsmål i fra 

utvalget. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kommunedirektørens orientering om underslagssak tas til orientering.  

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 30/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   08.06.20      30/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

30/20  Kontrollutvalget      08.06.20 

 

 

 

Orientering om formannskapsmøte 7. mai 2020 
 

  

 

Saksdokumenter: 

- Protokoll i fra formannskapsmøte 7. mai 2020  

o https://roros.kommune.no/wp-content/plugins/api-

plugin/download.php?file=596887  

 

Saksopplysninger: 

Formannskapet hadde møte 7. mai 2020, og på protokollens framside er følgende påført: 

 

«Lukket møte: 

Ordfører åpnet debatt etter kommuneloven § 11-5 femte ledd, om å lukke møtet for en 

sak som ikke lå på sakslisten. 

Votering ble holdt i åpent møte. Formannskapet vedtok enstemmig å lukke møtet. Møtet 

ble lukket etter kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a om personvern.» 

 

Saksnummer eller vedtak framkommer ikke av protokollen. 

  

 

Saksvurdering: 

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. 

 

Kontrollutvalgets leder har bedt ordfører om en orientering om saken som ble behandlet i 

lukket møte i formannskapet 7. mai 2020.  

 

Utvalget må før behandling av saken ta stilling til om møtet skal lukkes i henhold til 

kommuneloven § 11-5 tredje ledd bokstav a) om hensyn til personvern. 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

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

 

 

Behandling: 

  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

https://roros.kommune.no/wp-content/plugins/api-plugin/download.php?file=596887
https://roros.kommune.no/wp-content/plugins/api-plugin/download.php?file=596887
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 Kontrollutvalget i Røros kommune Sak nr. 31/2020 

ARKIV      SAKS-   MØTE- SAK  

NR.  UTVALG    BEHANDLER            DATO  NR. 

 

  KONTROLLUTVALGET  TB   08.06.20      31/20 

 

Behandling av saken: 

Saksnr.: Utvalg:       Møtedato:  

31/20  Kontrollutvalget      08.06.20 

 

 

Eventuelt 
 

 

Saksutredning: 

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

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

 

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

behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13. 

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 
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