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Hei, alle i hop!
Gårsdagen var hektisk, så jeg har ikke rukket å følge opp dette før nå. Denne saken står meget høyt
på prioriteringslista, og det jobbes mye med den, parallelt med korona-situasjon.
Jeg har i formiddag hatt en samtale med Ole Jørgen, og sender etter avtale med han ut en
sammenfatning av det jeg la frem for han.

Hei, Ole Jørgen!
De siste 2 ukene er det blitt tydelig at det er to vidt forskjellige virkelighetsoppfatninger rundt Ren
Røros AS, både rundt selskapets økonomiske stauts, viktige beslutningsprosesser i selskapets ledelse,
konkrete strategiske beslutninger som er fattet samt arbeidsform i styret. Dette skaper naturlig
nok utrygghet og usikkerhet på mange nivåer rundt hva som faktisk er status. Ren Røros har et bredt
og sammensatt eierskap der Røros kommune riktignok har et avgjørende eierskap, men der det også
er nesten 34% A-aksjonærer. Skal et selskap utvikle seg godt, er det viktig med et mest mulig
omforent og målrettet eierskap. Derfor besluttet formannskapet i Røros kommune å be om at det
innkalles til en ekstraordinær generalforsamling slik at alle eiere blir gitt muligheten til å vedta om
det skal gjennomføres en revisjon, forme hvordan revisjonen skal gjennomføres og hva denne må gi
svar på. Bare slik kan revisjonen ha en verdi som et grunnlag for en mest mulig omforent forståelse
på alle nivåer for status og situasjonen i selskapet.
Styret er delt og grupperingene har i hvert sitt orienteringsmøte med kommunen gitt to vidt
forskjellige beskrivelser av arbeidsform, status for selskapet og situasjonen som førte til den
eskaleringen vi har vært vinte til.
Det er veldig viktig at vi også ivaretar A-aksjonærene i denne saken. Dette var viktig for
formannskapet, og jeg har blitt kontaktet av en rekke a-aksjonærer som utrykker bekymring for om
de kommer til å bli «overkjørt» og tilsidesatt i denne saken. De uttrykker et sterkt ønske om også å
få «et ord med i laget», forståelig nok.
Det er Elisabeth W Heidtmann som har fulgt opp denne saken tettest fra administrasjonen den siste
tiden, og ordfører har hatt dialog med styremedlemmer (både de som har gått ut og de som sitter i
dag). Kommunen har rådført seg med Stubbe i revisjon midt om forslag til best mulig prosess i
denne saken. Også Evavold, som er innleid som konsulent av revisjon midt, er rådført.
Jeg har stor forståelse for at kontrollutvalget ønsker å gripe tak i denne saken, men om
kontrollutvalget skal gå dirkete inn i saken på det nåværende tidspunktet vil det kunne blokkere
mulighetene for at A-aksjonærene skal få si sitt om hva de ønsker at skal komme frem i en
forvaltningsrevisjon.
Det haster med å komme i gang med denne forvaltningsrevisjonen. Det haster veldig. Det er også
viktig å holde tempo i fremdriften i denne saken, også av hensyn til frister for generalforsamling.
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Formannskapets vedtak 5/3 var følgende:
«Røros kommunes formannskap ber om at styret i Ren Røros AS umiddelbart innkaller til en
ekstraordinær generalforsamling i selskapet. Det bes om at følgende sak tas opp: Gjennomføring av
forvaltningsrevisjon i Ren Røros AS, eierne blir enige om hvem de ønsker skal gjennomføre denne.
Videre bes det om at resultatene av forvaltningsrevisjonen presenteres for eierne i et eiermøte
minimum 3 uker før selskapets ordinære generalforsamling. Røros kommune Møteprotokoll:
Formannskapet Side 2 av 6 Formannskapet anbefaler valgutvalget å utsette behandlingen av sak
25/20 om innstilling av styremedlemmer til Ren Røros AS.»
Formannskapets vedtak innebærer følgende milepæler:

1) Ekstraordinær GF, som skal vedta en forvaltningsrevisjon. Dette sier revisjon midt tar 8-10
uker. Det er et viktig poeng at A-aksjonærer blir hørt, så de også får si sitt om hva som skal
undersøkes i forvaltningsrevisjonen.
2) Eiermøte når der resultatene blir presentert, minimum 3 uker før ordinær generalforsamling.
3) Ordinær generalforsamling innen 30/6 i henhold til aksjeloven.
Som dere sikkert skjønner, er det veldig viktig med fremdrift her. Mitt ønske er at kontrollutvalget vil
tillate at vi kan bruke av deres ramme for å iverksette umiddelbart.
Alternativt må vi utsette til kommunestyremøtet. Det forsinker prosessen veldig, og er uheldig. Før
vi kan spikre en dato for ekstraordinær generalforsamling i Ren Røros er vi avhengig av en avklaring
på dette siste punktet.

Jeg har stor forståelse at dette må forankres i kontrollutvalget, og Ole Jørgen har informert meg om
at han ønsker å innkalle til et ekstraordinært møte i kontrollutvalget førstkommende tirsdag kl. 14.
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Bare litt oppklaring i forbindelse med begrepene som benyttes:
Eierskapskontroll:
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette
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Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette
i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
(Eierskapskontrollen har som hovedfokus å få svar på spørsmålet om kommunen fører kontroll med
sine eierinteresser. Dette innebærer å kontrollere om kommunen har etablert rutiner for oppfølging
og evaluering av sine eierinteresser, om disse rutinene er gode nok, og om de blir de fulgt. I dette
ligger også å vurdere om kommunens eierinteresser utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak,
aktuelle lovbestemmelser og anerkjente prinsipper for eierstyring. Et sentralt element blir å vurdere
om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak.)

Forvaltningsrevisjon:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak»
(Forvaltningsrevisjon kan være både revisjon av kommunens egen virksomhet + virksomhet som
drives av selskaper kommunen har eierinteresser i.
Forvaltningsrevisjon i selskap vil være aktuelt dersom funn fra den eierskapskontrollen gjør,
eventuelt andre tips og politiske vedtak og/eller føringer, gjør at kontrollutvalget mener det er
forhold som trenger å bli nærmere undersøkt.)
Begrepet «Selskapskontroll» forsvant med ny kommunelov.

mvh
Torill Bakken
Daglig leder
Kontrollutvalg Fjell IKS
2550 Os i Østerdalen
http://konfjell.no
tlf: 908 15 168
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