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   Røros kommune 

 

 MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

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

 

Møtested: Storstuggu, møterom Christianus Sextus. 

Møtedato: Tirsdag 16. mars 2021 

Tid:  Kl. 14:00 

Saknr.: 08-13 

 

 

Til stede på møtet: 

 

Medlemmer:       Forfall:      

Ole Jørgen Kjellmark  - leder    Inga Evavold   

Ruth Helen Haugen      John Helge Andersen 

Thorleif Thorsen 

 

 

Vara: 

Einar Aasen 

Rune Mortensen 

  

 

Andre: 

Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:   Torill Bakken 

Fra administrasjonen: Kommunalsjef helse og omsorg Siv Tamlag, 

Kommunedirektør Kjersti F. Jensås 

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, 16. mars 2021    

Kontrollutvalg Fjell IKS 

 

Torill Bakken  
 

 

  

Neste ordinære kontrollutvalgsmøte er tirsdag 4. mai 2021. 
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08/2021 Godkjenning av saksliste og innkalling  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 16.03.21 godkjennes. 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Innkalling og saksliste til møtet 16.03.21 godkjennes. 

 

 

 
      

09/2021 Godkjenning av protokoll fra møte 26.01.21  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.01.21 godkjennes. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 26.01.21 godkjennes. 

 
 

 
    

10/2021 Orientering fra kommunalsjef for helse og omsorg 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunalsjef for helse og omsorg sin redegjørelse til orientering.  

 

 

Behandling: 

Kommunalsjef for helse og omsorg var innkalt til møtet og gikk igjennom en 

presentasjon og svarte på spørsmål i fra utvalget underveis. Kommunedirektøren 

supplerte med informasjon.  

Presentasjonen er lagt ut på vår hjemmeside. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Kontrollutvalget tar kommunalsjef for helse og omsorg sin redegjørelse til orientering.  
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11/2021 Eierskapskontroll/forvaltningsrevisjon 2021  
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget i Røros takker ja til invitasjonen fra Alvdal kontrollutvalg om å 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Deltakelse forutsetter at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres av Revisjon Midt-Norge SA. 

Eierskapskontroll gjennomføres ikke for Røros kommune. 

 

 

Behandling: 

Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt. 

 

 

Kontrollutvalgets vedtak:  

Kontrollutvalget i Røros takker ja til invitasjonen fra Alvdal kontrollutvalg om å 

gjennomføre en forvaltningsrevisjon i Abakus AS. Deltakelse forutsetter at 

forvaltningsrevisjonen gjennomføres av Revisjon Midt-Norge SA. 

Eierskapskontroll gjennomføres ikke for Røros kommune. 

 

 

 
    

12/2021 Orienteringssaker   
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Sakene tas til orientering.  

 

 

 

Behandling: 

Orienteringssak 1: Planlagte statlige tilsyn i Røros kommune for 2021: 

• Kommunedirektøren orienterte om det første tilsynet gjennomført av 

statsforvalteren. Rapporten er ikke mottatt enda. 

 

Orienteringssak 2: FKTs fagkonferanse i Ålesund 1.-2. juni 2021 

• Utvalget avgjør deltakelse senere.  

 

Tillegg 1: 

• Kommunedirektøren orienterte om en sak som er omtalt i media siste uke. 

Utvalget har tidligere hatt denne saken til behandling. Det er nå kommet 

trussel om søksmål mot kommunen. Kommunen har hatt bistand av 

advokat som har gjennomgått dokumenter i saken og foretatt vurderinger.  

Tillegg 2: 

• Kommunedirektøren orienterte om en sak hvor det anmodes om erstatning 

angående en mobbesak. Saken er omtalt i media. Det jobbes nå med å 

håndtere saken riktig i forhold til hvilke opplysninger som er offentlig og 

hva som skal unntas offentlig for å ta hensyn til personvern.  

 

 

Kontrollutvalgets vedtak: 

Sakene tas til orientering. 
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13/2021 Eventuelt          
 
Kontrollutvalgets behandling og vedtak: 

Kommunestyresak 79/20 ble diskutert. Ordfører orienterte om status i saken. Den er 

under oppfølging. 

 

Kontrollutvalget ønsker i løpet av høsten 2021 en orientering om dokumenthåndtering og 

arkivering i skolesektoren. 

      

 


