
 
 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune 
 
Arkivsak: 23/115 
Møtedato/tid: 15.03.2023 kl.: 14:00-15:30 
Møtested: Storstuggu, Kølfogden 
 
 
Møtende medlemmer: 

 

Ole Jørgen Kjellmark   
John Helge Andersen   
Elin Luise S Tamnes   
Ruth Helen Haugen   
Thorleif Thorsen – sak 08,10,11,12,13/23   
 
 
Vara: 
Signe Johanne Nordermoen – sak 09/23 

  

 
Forfall: 

 

Ingen   
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
08/23 Bransjemøte for aktører i byggebransjen - redegjørelse i fra kommunen 
09/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjon fra 2017 - Natur kultur og formidling i 

kulturarven 
10/23 Reglement for kontrollutvalget 
11/23 Referatsaker 
12/23 Eventuelt 
13/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
 
 
 
  



Sak 08/23 Bransjemøte for aktører i byggebransjen - redegjørelse i fra 
kommunen 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 15.03.2023 08/23 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding av 02.02.23, angående bransjemøte 
06.12.22, til orientering.  
  
 
 
Behandling: 
Utvalget diskuterte saken.  
Følgende omforent forslag til tilleggsforslag ble fremmet i møtet: Kontrollutvalget ønsker en 
oversikt over enkeltpersonforetak og/ eller roller i andre selskapsformer som finnes blant 
ledere og saksbehandlere i kommunen til førstkommende møte. 
Omforent tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens tilbakemelding av 02.02.23, angående bransjemøte 
06.12.22, til orientering.  
Kontrollutvalget ønsker en oversikt over enkeltpersonforetak og/ eller roller i andre 
selskapsformer som finnes blant ledere og saksbehandlere i kommunen til førstkommende 
møte. 
  
 
 

 
 
Sak 09/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjon fra 2017 - Natur kultur og 
formidling i kulturarven 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 15.03.2023 09/23 
 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens behandling av vedtak fattet på bakgrunn av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven», til orientering. 
  
 
 
Behandling: 
Thorleif Thorsen har bedt om å få vurdert sin habilitet.  
Nordermoen trådte inn under behandlingen. 
Kontrollutvalget vurderte habiliteten til medlem Thorsen. 
  
Forvaltningsloven §8: 
«I kollegiale organer er det organet selv som avgjør om det enkelte medlemmet er habilt eller 
inhabilt, jf. § 8 annet ledd.» 
Oppstår det spørsmål om flere medlemmers habilitet i samme sak, skal de alle avstå fra å 
delta i habilitetsavgjørelsene. 
  
Thorsen fratrådte møte under vurderingen. Varamedlem Nordermoen trådte inn. 
  
Vurdering av habiliteten til medlem Thorleif Thorsen: 



Bakgrunnen for vurdering av Thorsens habilitet er at han som ansatt i Røros Ressurs har 
arbeidet en del med prosjektet. 
Han har bedt kontrollutvalget vurdere sin habilitet. 
  
Utvalget diskuterte habiliteten til Thorsen ut ifra forvaltningslovens § 6. Diskusjonen ble gjort 
omkring paragrafens bokstav 1. ledd: «En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge 
grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en forvaltningssak 
……… a)  når han selv er part i saken» og paragrafens 2. ledd «Likeså er han ugild når 
andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet.» 
  
Utvalget vurderte etter diskusjon Thorsen som inhabil.  
Nordermoen fortsetter som vara. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Utvalget diskuterte saken. Ordfører supplerte med informasjon. 
Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar kommunedirektørens behandling av vedtak fattet på bakgrunn av 
forvaltningsrevisjonsrapporten «Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven», til orientering. 
  
 

 
 
 
Sak 10/23 Reglement for kontrollutvalget 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 15.03.2023 10/23 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
Kontrollutvalget legger Reglement for kontrollutvalget i Røros kommune frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar Reglement for kontrollutvalget i Røros kommune slik det framgår av 
saken. 
 
 
Behandling: 
 
Utvalget diskuterte reglementet. Sekretariatet svarte på spørsmål i fra utvalget. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
  
Kontrollutvalget legger Reglement for kontrollutvalget i Røros kommune frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kommunestyret vedtar Reglement for kontrollutvalget i Røros kommune slik det framgår av 
saken. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Sak 11/23 Referatsaker 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 15.03.2023 11/23 
 
Forslag til vedtak: 
  
Referatsakene presentert i møte 15. mars 2023 tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene presentert i møte 15. mars 2023 tas til orientering. 
 

 
 
Sak 12/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 15.03.2023 12/23 
 
Forslag til vedtak: 
  
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
Behandling: 
Det ble fremmet forslag om at utvalget får en ny orientering om innføringen av 
Helseplattformen: 
Innføring av ny pasientjournal ser ut til å være utsatt for administrative og økonomiske 
implikasjoner i tillegg til kommunikasjonsproblemer med mulige uønskede konsekvenser for 
den enkelte pasient. 
Kontrollutvalget øsker til neste møte å bli orientert skriftlig om tilstanden i Røros kommune 
om følgende forhold: 

1. Pasientsikkerhet 
2. Økonomiske forhold 

a. Medgåtte og forventede investeringer de neste årene 
b. Årlige lisenskostnader 
c. Andre driftskostnader 

3. Hvilke økonomiske konsekvenser vill det være for kommunen dersom 
Helseplattformen AS skrotes? 

4. Kontrollutvalget vil ha innsikt i den/de kontrakter som Røros kommune har inngått 
med Helseplattformen AS. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Tema i fra konferansen på Gardermoen ble diskutert, blant annet arkivering og journalføring. 
Kontrollutvalget vil be om skriftlige rutiner for journalføring og registrering. 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Innføring av ny pasientjournal ser ut til å være utsatt for administrative og økonomiske 
implikasjoner i tillegg til kommunikasjonsproblemer med mulige uønskede konsekvenser for 
den enkelte pasient. 
Kontrollutvalget øsker til neste møte å bli orientert skriftlig om tilstanden i Røros kommune 
om følgende forhold: 

1. Pasientsikkerhet 



2. Økonomiske forhold 
a. Medgåtte og forventede investeringer de neste årene 
b. Årlige lisenskostnader 
c. Andre driftskostnader 

3. Hvilke økonomiske konsekvenser vill det være for kommunen dersom 
Helseplattformen AS skrotes? 

4. Kontrollutvalget vil ha innsikt i den/de kontrakter som Røros kommune har inngått 
med Helseplattformen AS. 

  
Kontrollutvalget vil be om skriftlige rutiner for journalføring og registrering i kommunen. 
 

 
 
Sak 13/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 15.03.2023 13/23 
 
Forslag til vedtak: 
  
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 15. mars 2023 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Utvalget gikk igjennom protokollen. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 15. mars 2023 godkjennes. 
 

 
 
 


	Sakliste:

