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John Tørres´fond – notat fra revisjonen
Saksdokumenter:
- Brev fra Revisjon Fjell IKS til administrasjonen av 06.12.19
- Tilbakemelding i fra administrasjonen av 08.01.20
Saksframlegg:
I følge kommuneloven §23-2 skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltningen i kommunen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser
og vedtak. For å ivareta dette påse-ansvaret kan kontrollutvalget kreve at kommunen
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.
Kontrollutvalget ba i møte 03.12.2019 revisor om å utarbeide et notat angående John
Tørres fond.

Sakvurdering:
Revisjonen skriver at saldo på fondet var pr 31.12.2011 kr 836.594 og fondet ble brukt i
årene 2012 – 2014.
Fondet ble tømt i 2014 da kr 665.238 ble brukt til finansiering av prosjektet 060004 –
oppgradering sykehjemmet.
I et brev til kommunedirektøren ber revisor om svar på følgende spørsmål:
1. Hvordan er investeringen som ble finansiert av fondsmidler berørt av byggingen?
2. Hvordan vil formålet ved gaven være ivaretatt etter ferdigstilling?
Revisor har mottatt tilbakemelding i fra administrasjonen som har besvart spørsmålene
slik:
Hvordan er investeringen som ble finansiert av fondsmidler berørt av byggingen?
Svar: Fondsmidler ble brukt til opprettelse av gangstier, bygging av
«treningsapparater»/utemøbler og plantning av bærbusker ved Røros sykehjem på
Øverhagaen. Fondsmidler ble også brukt til grunnarbeid og isolering ved oppsettelse av
apparater og anleggelse av gangstier. Så langt i byggeprosessen er anlegget ikke berørt
av byggingen, men ved oppstart av byggetrinn 2, vil busker og apparater måtte flyttes.
Gangstier vil forsvinne i forbindelse med grunnarbeid.
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Svar: Busker, og apparater/utemøbler som er anskaffet ved bruk av gavemidler vil
mellomlagres i byggeperioden, og utplasseres ved ferdigstilling av byggetrinn 2. Av
naturlige grunner vil ikke grus og isolasjon benyttet i grunnarbeid videreføres.
Kommunen mener at en ved dette ikke har forringet formålet ved gaven i nevneverdig
grad. Det vil aldri kunne være slik at tiltak som er finansiert med bruk av gavemidler ikke
vil kunne bli berørt av fremtidige endringer i den kommunale driften, men i dette tilfellet
gjøres det tiltak som sørger for at gaven både i form og funksjon videreføres på tross av
de store endringene som gjøres ved Øverhagaen.
Sekretariatets forslag til vedtak
Røros kontrollutvalg tar administrasjonens tilbakemelding angående John Tørres´fond til
orientering.
Behandling:

Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget i Røros kommune

Sak nr. 05/2020

