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  Røros kommune 
 
 MØTEPROTOKOLL 

Kontrollutvalget 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Møtested: Storstuggu, møterom Christianus Sextus 
Møtedato: Tirsdag 25. januar 2022 
Tid:  Kl. 14:00 
Saknr.: 01-06 
 
 
Til stede på møtet: 
 
Medlemmer:       Forfall:      
Ole Jørgen Kjellmark  - leder    Inga Evavold   
John Helge Andersen - nestleder 
Ruth Helen Haugen 
Thorleif Thorsen 
 
 
Vara: 
Einar Aasen 
  
 
Andre: 
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Ragnhild Aashaug 
Fra Røros kommune:                    Ordfører Isak V. Busch  

  
 
 
 
Merknad: 
Møterommet var tilrettelagt for å ivareta smittevernregler. For å begrense antall personer 
på møtet ble deltakelse gjort tilgjengelig via Teams for øvrige deltakere. Lenke til møtet 
var tilgjengelig via nettsiden til sekretariatet.  
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 15:30. 
 
 
 
 
Røros, 25. januar 2022    
Kontrollutvalg Fjell IKS 
 
Ragnhild Aashaug 
(sign.) 
 
 
  
Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 15.03.21. 
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01/2022 Godkjenning av saksliste og innkalling  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møtet 25.01.22 godkjennes. 
 
Behandling: 
Ingen merknader. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Innkalling og saksliste til møtet 25.01.22 godkjennes. 
 
 
      
02/2022 Godkjenning av protokoll fra møte 23.november 2021 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.11.21 godkjennes. 
 
 
Behandling: 
Ingen merknader. 
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 23.11.21 godkjennes. 
  
 
    
03/2022 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas og legges fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
 
 
Behandling: 
Sekretariatet gikk gjennom utkast til årsmelding. Kontrollutvalget diskuterte 
årsmeldingen. 
 
Endringer ble innarbeidet under gjennomgangen. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
  
  
Kontrollutvalgets vedtak: 
Årsmeldingen for kontrollutvalgets virksomhet i 2021 vedtas og legges fram for 
kommunestyret med følgende innstilling: 
Kontrollutvalgets årsmelding for 2021 tas til orientering. 
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04/2022 Vurdering av behov for eierskapskontroll for 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra Røros kultur- og konferansesenter 
knyttet til om selskapets økonomi kan være svekket på bakgrunn av 
koronapandemien. Kontrollutvalget ber også om at kommunedirektøren gir en 
orientering som hvilke vurderinger og ev. grep som er gjort av Røros kommune 
på bakgrunn av nevnte risiko. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en orientering innen ………… i Røros kommune som en 
mulig bakgrunn for igangsettelse av en forvaltningsrevisjon. 

 
 
 
Behandling:  
Sekretariatet orienterte kort om saksfremlegget. 
 
Kontrollutvalget diskuterte saken og kom frem til følgende endring i sekretariatets forslag 
til vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra Røros kultur- og konferansesenter hvori 
økonomi er inkludert. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en orientering innen økonomi, herunder selvkost innen 
teknisk drift, som en mulig bakgrunn for igangsettelse av en forvaltningsrevisjon. 

 
 
Kontrollutvalgets endringsforslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Kontrollutvalgets vedtak: 

1. Kontrollutvalget ber om en orientering fra Røros kultur- og konferansesenter hvori 
økonomi er inkludert. 
 

2. Kontrollutvalget ber om en orientering innen økonomi, herunder selvkost innen 
teknisk drift, som en mulig bakgrunn for igangsettelse av en forvaltningsrevisjon. 

       
 
    
05/2022 Orienteringssaker  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
Behandling: 
 
Orienteringssak 1: NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2022 

- Lederen av kontrollutvalget meldes på av sekretariatet. 
 

Orienteringssak 2: Utredning av sammenslåing av sekretariatet 
- Sekretariatet orienterte kort om status. Saken tas til orientering. 

 
Orienteringssak 3: Svar fra Statsforvalter vedr hendelse ved Gjøsvika sykehjem 

- Saken tas til orientering. 
 
Orienteringssak 4: Ny kontrollutvalgsbok 

- Saken tas til orientering. 
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Orienteringssak 5: Kommunesektorens etikkutvalg har sju råd til kommunene for å 
hindre korrupsjon og sikre høy grad av åpenhet. 

- Saken tas til orientering 
 
Orienteringssak 6: Endringer i ulike lover og forskrifter fra nyttår.  

- Saken tas til orientering 
 
Kontrollutvalgets vedtak 
Saken tas til orientering 
 
      
    
06/2022 Eventuelt          
 
Kontrollutvalgets behandling: 

1. Kontrollutvalget ønsker om en orientering om hvilke grep og vurderinger Røros 
kommune har gjort i forbindelse med pandemien.  
 
Kontrollutvalgets forslag til vedtak: 
«Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir orientering om hvilke 
vurderinger og ev. grep som er gjort i forbindelse med pandemien.» 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

2. Kontrollutvalget ønsket en forklaring på kontrollutvalgslederens utsagn i siste 
kommunestyremøte om at Røros Tomteselskap forskjellsbehandles. 
 
Kontrollutvalget diskuterte saken. 
 
 

3. Det ble stilt spørsmål ved Roros kommune sin oppfølging av et rettsforlik i 
Frostating lagmannsrett av den 19.10.2021 i sak 20-180733ASD-FROS. 
Følges avtalen i rettsforliket opp? 
 
Kontrollutvalget ber ordfører om en tilbakemelding om oppfølgingen av 
rettsforliket. 
 

4. Det ble etterlyst protokollføring når det gjennomføres kommunale arbeidsmøter i 
folkevalgte organer. Det skal føres protokoll hvor det fremgår hvem som har 
møtt, hvor møtet gjennomføres og hvile saker som ble diskutert. 
 
Ordfører orienterte om at det føres protokoll fra arbeidsmøter som gjennomføres i 
folkevalgte organer. 
 
 

 
Kontrollutvalgets vedtak 
Kontrollutvalget ber om at kommunedirektøren gir orientering om hvilke vurderinger og 
ev. grep som er gjort i forbindelse med pandemien. 


