
Fellesmøte for kontrollutvalgene i

Skedsmo, Fet og Sørum

Dato: 03.09.2018 17:30 

Sted: Kommunestyresalen, Sørum rådhus 

Notat: 

Fellesmøtet avholdes etter felles seminar kl. 14.00-17.30. 

Separate kontrollutvalgsmøter avholdes kl. 18.15. 

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil  eventuelt e-post.
Mona Moengen, 990 20 717, monmoe@lorenskog. kommune.no
Øystein Hagen, 995 03 402, oyshag@lorenskog.kommune.no
Kjell Nordengen, 901 18 874, kjnord@lorenskog.kommune.no
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Lørenskog  27.08.2018 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS 

Mona Moengen
Daglig leder
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Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet 
og Sørum 

03.09.2018 

 
 
 

   
 
 

REFERATER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  
Referat fra fellesmøtet 24. april 2018 

 
Saksframstilling: 
Referatet legges frem for eventuelle kommentarer. 
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Referat 
 

fra 
 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum 
kommuner 24. april 2018 
 
Tid og sted 
Tirsdag 24. april, kl. 14.00, formannskapssalen, Fet rådhus 
 
Til stede 
Fra Skedsmo kontrollutvalg; Trine Wollum (leder), Kaveh Abdali, Elin 
Fredrikke Garcia og John Nordeide  
 
Fra Fet kontrollutvalg: Knut Øivind Alfarrustad (leder), Grethe 
Holterhuset (nestleder), Arvid Susegg, Nils Fossen 
 
Fra Sørum kontrollutvalg: Anita Kaarstad (nestleder) Steinar Dalbakk, 
Jan Bjørknes. 
 
Fra Romerike revisjon IKS: Revisjonssjef Nina Neset og ass. 
revisjonssjef Oddny Ruud Nordvik.  
 
Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS: Daglig leder Mona 
Moengen, rådgiver Kjell Nordengen, konsulent Øystein Hagen og 
konsulent Samia Esam. 
 
Andre: Prosjektleder/rådmann Lillestrøm kommune Trine Wikstrøm 
 
Andre forhold 
Leder av kontrollutvalget i Fet kommune, Knut Øivind Alfarrustad ledet 
møtet. 
 
Sak 5 Orientering om status i arbeidet med kommune-
sammenslåingen 
Prosjektleder/rådmann Trine Wikstrøm orienterte om status og 
utfordringsbildet i nye Lillestrøm kommune og delprosjektene   
 
Det er behov for å nedprioritere utviklingsoppgaver i de gamle 
kommunene for å bruke ressursene på utvikling i Lillestrøm kommune. 
Også kontrollutvalgene må ha tanke for bygging av den nye kommunen i 
sitt arbeid med bestilling og oppfølging av forvaltningsrevisjoner.  
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Sak 6 Referat fra møtet 5.2.2018  
Det var ingen merknader til referatet. 
 
Sak 7 Eventuelt  
Møteleder tok opp spørsmålet om felles kompetanseheving. Følgende 
forslag ble fremmet: 

• heve kompetansen knyttet til kontrollutvalgets fullmakter og 
tydelighet i kontrollutvalgsarbeidet.  

• heve kompetansen på interkommunalt samarbeid med mulige 
innlegg fra KS og et eller flere av selskapene som kommunene 
eier.  

• heve kompetansen på arbeidskriminalitet, med sikte på å ta dette 
videre i egne kommuner. Arbeidskriminalitet kan være tema for 
forvaltningsrevisjon i alle de tre kommunene samtidig, og kan 
vurderes i forbindelse med Plan for forvaltningsrevisjon  

 
 
 
Møtet ble hevet kl. 16:00 
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DRØFTING AV MULIGHETER TIL Å SAMORDNE BESTILLINGER AV 
FORVALTNINGSREVISJONER 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
(Det gjøres ingen vedtak i fellesmøtet) 
 

Saksframstilling: 
I fellesmøtet den 24. april 2018 orienterte prosjektleder/rådmann Trine Wikstrøm om 
status og utfordringsbildet i nye Lillestrøm kommune. Det ble i denne forbindelse 
ytret et ønske fra prosjektleder at også kontrollutvalgene burde ha tanke for bygging 
av den nye kommunen i sitt arbeid med bestilling og oppfølging av 
forvaltningsrevisjoner. I det etterfølgende ble det bl.a. nevnt at man kunne vurdere å 
ha samme tema for forvaltningsrevisjon i alle tre kommuner samtidig. 
 
I Plan for forvaltningsrevisjon har utvalgene gjort følgende prioriteringer: 
 
Skedsmo 

- Mobbing (bestilt i møtet 22.08.2018) 
- Etterlevelse av plan- og bygningsloven 
- Integrering av flyktninger 
- Kvalitet i tilbud på opplæring i barnehager 

 
Sørum 

- NAV (bestilt forvaltningsrevisjon av tolketjenesten i møtet 11.06.2018) 
- Oppfølging av kommunens vedtak 
- Foretak til etat 
- Hjemmebaserte tjenester 
- Institusjon-sykehjem 
- Barnevernet 
- Plan- og byggesak 
- IKT 

 
Fet 

- Integrering av flyktninger 
- Forebyggende innsats for barn og unge 
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- Kvalitet i eldreomsorgen 
- Prosjektstyring av investeringsprosjekter 

 
Det som gjør det vanskelig å ha samme tema i alle kommuner er at utvalgene foretar 
bestillinger til ulike tidspunkt. Skedsmo og Sørum har nettopp bestilt nytt prosjekt 
mens Fet skal bestille senere på året. 
 
En annen mulighet til å samordne er at det ikke bestilles samme tema i de tre 
kommunene men anser området dekket ved at en av kommunene har gjennomført 
en forvaltningsrevisjon. Tanken er at den læring som oppnås i en kommune bringes 
inn i arbeidet med å etablere nye Lillestrøm. Når det enkelte utvalg foretar bestilling 
kan man se hen til hva de andre utvalgene har gjennomført eller bestilt. 
 
Skedsmo har bestilt en forvaltningsrevisjon innenfor mobbing, Sørum har også 
gjennomført dette. Både Skedsmo og Sørum har plan- og byggesak som tema. Fet 
har nylig gjennomført en forvaltningsrevisjon av byggesaksbehandlingen. I 
rådmannens uttalelse til rapporten er det vist til arbeidet mot ny kommune i 2020 har 
fokus på anskaffelse og etablering av nytt sak- og arkivsystem, herunder 
implementering av eByggesak. Det er videre uttalt at erfaringer fra 
forvaltningsrevisjonen vil bli bragt videre inn i dette arbeidet. Både Skedsmo og Fet 
har integrering av flyktninger i sine planer. Det kan vurderes om det er tilstrekkelig at 
dette gjennomføres i kun en kommune. Det samme gjelder eldreomsorgen som både 
Fet og Sørum har i planen. 
 
Utvalgene har i denne perioden behandlet følgende forvaltningsrevisjonsrapporter: 
 
Skedsmo 

- Overordnet internkontroll 2018 
- Eiendomsskatt – oppfølgingsundersøkelse 2017 
- Eiendomsskatt – taksering og klagebehandling 2017 
- Tilpasset opplæring 2016 

 
Sørum 

- Mobbing i skolen 2018 
- Offentlige anskaffelser 2017 

 
Fet 

- Byggesaksbehandling 2018 
- Spesialpedagogisk hjelp i barnehage 2016 

 
 



10/18 Eventuelt - 17/00091-22 Eventuelt : Eventuelt

 
 
 

1 
 

Arkivsak-dok. 17/00091-22 
Saksbehandler Kjell Nordengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet 
og Sørum 

03.09.2018 

 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 

 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
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