
 

 
Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Røros kommune 
 
Arkivsak: 23/11 

Møtedato/tid: 24.01.2023 kl 14:00 – 16:00 

Møtested: Storstuggu 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Ole Jørgen Kjellmark   
John Helge Andersen   
Elin Luise S Tamnes   
Ruth Helen Haugen   
Signe Johanne Nordermoen, 1. vara   
        
 
Forfall: 

 

Thorleif Thorsen   
 
Andre: 
Merete Montero, Revisjon Midt-Norge via Teams - sak 3/23 
Kjersti F. Jensås, kommunedirektør 
Christian Elgaaen, varaordfører 
Nina Hjelle, virksomhetsleder barnevern - sak 1/23 
 
 
Inviterte under behandling av sak 1/23:  
 
Arne Grue, Os kontrollutvalg 
Gerd Rise, Os kontrollutvalg 
Live M. Ryen, Os kontrollutvalg, via Teams 
Steinar Simensen, Os kontrollutvalg, via Teams 
Jan Moen, Holtålen kontrollutvalg, via Teams 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
01/23 Godkjenning av protokoll i fra møte 22. november 2022 

02/23 Orientering i fra barnevernstjenesten for Os, Røros og Holtålen 

03/23 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljø og arbeidsgiverpolitikk 

04/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 

05/23 Referatsaker 

06/23 Eventuelt 

07/23 Godkjenning av dagens protokoll 

 
 
 
 
  



Sak 01/23 Godkjenning av protokoll i fra møte 22. november 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 01/23 

 
Forslag til vedtak 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.22 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.22 godkjennes. 
 

 
 

Sak 02/23 Orientering i fra barnevernstjenesten for Os, Røros og Holtålen 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 02/23 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra barnevernstjenesten for Os, Røros og Holtålen til 
orientering. 
 
 
Behandling: 
Kontrollutvalget i Holtålen og kontrollutvalget i Os var invitert for å være tilstede under 
behandlingen. To medlemmer i fra Os var tilstede fysisk, to medlemmer i fra Os deltok via 
Teams, og et medlem i fra Holtålen deltok via Teams. 
 
Virksomhetsleder for felles barnevernstjeneste gikk igjennom en presentasjon. Hun svarte 
videre på spørsmål i fra utvalget. 
Tilstandsrapporter innhentes i fra sekretariatet og presenteres for utvalget i neste møte. 
 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen i fra barnevernstjenesten for Os, Røros og Holtålen til 
orientering. 
 

 
 

Sak 03/23 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon om arbeidsmiljø og 
arbeidsgiverpolitikk 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 03/23 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet 
«Arbeidsmiljø i Røros kommune» 
 
 
Behandling: 
Forvaltningsrevisor deltok via Teams og gikk igjennom prosjektplanen. Hun svarte videre på 
spørsmål i fra utvalget. Innspill under behandlingen ble notert. 
 



Vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektplanen av forvaltningsprosjektet 
«Arbeidsmiljø i Røros kommune» med en timeramme på inntil 350 timer. 
 

 
 

Sak 04/23 Kontrollutvalgets årsmelding for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 04/23 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 
  
 
Behandling: 
Årsmeldingen ble gjennomgått, og noen korrigeringer ble gjennomført under behandlingen. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2022 og legger saken frem for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
  
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2022 til orientering. 
  
 

 
 

Sak 05/23 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 05/23 

 
Forslag til vedtak 
Referatsakene presentert i møte 24. januar 2023 tas til orientering. 
 
Behandling: 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak 
Referatsakene presentert i møte 24. januar 2023 tas til orientering. 
 

 
 

Sak 06/23 Eventuelt 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 06/23 

 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
 
Behandling: 
En sak ble presentert. Det har kommet innspill i fra et av utvalgets medlemmer: 



"Røros kommune, ved avdelingsleder for byggesaksbehandling, arrangerte et bransjemøte 
06.12.22 for aktører i byggebransjen. 
Der ble det ved avdelingslederen orientert om «Byggesaksvakten.no», ei nettside der det 
fremgår at den ansatte saksbehandler yter bistand i bygge- og delingssaker i 
kommuner. Dette er et enkeltpersonsforetak som driver privat næringsvirksomhet. 
 Det har de siste årene i kommunal forvaltning blitt avdekket kjedelige konsekvenser der 
forståelsen av skille mellom kommunale og private gjøremål har vært ullent. Jeg ber derfor 
om en vurdering om en slik aktivitet samsvarer med avdelingslederens kommunale aktiviteter 
og om dette er approbert." 
 
Kommunedirektøren var tilstede og redegjorde for kommunens vurderinger i forbindelse med 
denne hendelsen. Hun svarte videre på spørsmål i fra utvalget. Utvalget ønsker en skriftlig 
redegjørelse om kommunens vurderinger av hendelsen i byggemøtet. 
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren oversende en skriftlig redegjørelse angående 
hendelsen i byggemøte 6. desember 2022. Tilbakemeldingen legges fram for utvalget i neste 
møte. 
 

 
 

Sak 07/23 Godkjenning av dagens protokoll 
 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Røros kommune 24.01.2023 07/23 

 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24. januar 2023 godkjennes.  
 
Behandling: 
Utvalget gikk igjennom protokollen. 
 
Vedtak: 
Møteprotokollen i fra dagens møte i kontrollutvalget den 24. januar 2023 godkjennes.  
 

 
 
 


