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ORIENTERING OM STATUS I ARBEIDET MED KOMMUNE-
SAMMENSLÅING 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
Vedlegg:  
ROS-analyse i prosjekt Lillestrøm kommune, notat fra prosjektleder/rådmann 
mottatt 26.2.2018 
 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum har invitert prosjektleder/rådmannen i 
Lillestrøm kommune til å gi en orientering om status i arbeidet med 
kommunesammenslåingen, herunder om arbeidet med ROS-analyse og 
prosjektstruktur.  
 
I styringsdokumentet som ble vedtatt i fellesnemnda 15.11.17 står det at det vil være 
en prioritert oppgave å få gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse tidlig i 
prosjektperioden. Formålet med å gjennomføre en ROS-analyse i tidlig fase er å 
identifisere uønskede hendelser som kan påvirke gjennomføringen av 
sammenslåingen, slik at det kan tas hensyn til dem i planleggingen og 
gjennomføringen av prosjektet, og settes inn tiltak for å minimere risikoen. 
 
Styringsdokumentet ligger her: 
https://www.lillestrom.kommune.no/Fellesnemnda/Politisk-
motekalender/Fellesnemnda-for-Fet-Skedsmo-og-Sorum/#moter/2017/3/15  
 
I vedlagte notat er det redegjort for ROS-analysen og risikoreduserende tiltak. 
Prosjektleder/rådmann Trine Wikstrøm vil legge frem saken i møtet. Notatet ble laget 
i forbindelse med en orientering som rådmannen ga i Skedsmo kontrollutvalg 12. 
mars. 
 
Lillestrøm kommune har opprettet egen nettside http://www.lillestrom.kommune.no/ 
Her ligger blant annet møtekalenderen til Fellesnemnda med innkallinger og 
protokoller som det kan være nyttig for kontrollutvalgene å ta en titt på før møtet. 
https://www.lillestrom.kommune.no/Fellesnemnda/Politisk-motekalender/  
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Notat 
Til: Kontrollutvalget 

Fra Prosjektleder/rådmann 

ROS-analyse i prosjekt Lillestrøm kommune 
Skedsmo kontrollutvalg ber i sak 19/18 prosjektleder/rådmann om en orientering om ROS-analyse i 

prosjekt Lillestrøm kommune. I styringsdokumentet som ble vedtatt i fellesnemnda 15.11.17 står det 

at det vil være en prioritert oppgave å få gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse tidlig i 

prosjektperioden. Formålet med en ROS-analyse er å identifisere uønskede hendelser slik at det kan 

settes inn tiltak for å minimere risikoen. 

Risiko og tiltak for å senke risikofaktor har vært håndtert fortløpende i prosjektet helt fra oppstart, 

selv om dette ikke har vært strukturert og tydeliggjort i styringsdokumentet. Styringsdokumentet 

skal opp til revidering i fellesnemndas møte 14. mars, og det har i den sammenheng vært naturlig at 

arbeidet med ROS kommer tydeligere fram i dokumentet. 

I arbeidet med ROS er det skilt mellom overordnet ROS og ROS for hvert enkelt delprosjekt. Å 

gjennomføre ROS-analyse følger av prosjektmetodikken, og skal dermed gjennomføres av hvert 

enkelt delprosjekt. Fokuset på ROS er varierende i delprosjektene, men prosjektleder/rådmann 

opplever likevel at det er fokus på de mest kritiske faktorene og at disse håndteres godt. Dette dreier 

seg i stor grad om å holde tidsfrister, kapasitet hos ansatte og kontroll på avhengigheter til andre 

delprosjekt. 

Overordnet ROS-analyse for hele prosjektet er nå også systematisert. For å sikre fokus er det tenkt at 

kun de viktigste listes opp med tiltak. Dersom listen blir for lang, kan det være en fare for at man 

forsøker å håndtere alt og at det viktigste kan forsvinne i mengden. Overordnet ROS-analyse består 

nå av 10 punkter med tilhørende tiltak. Liste over risiko og tiltak ligger nederst i notatet. 

I risikomatrisen under vises det at etter tiltak er alle risikoer nede på gult eller grønt nivå, med 

unntak av nummer 4 og 9. De hvite sirklene er risiko før tiltak, mens de litt mer utydelige sirklene er 

risiko etter tiltak. Gult og grønt er akseptabelt etter tiltak. Punkt 4 og 9 som fortsatt ligger i rødt felt 

etter tiltak er «Tap av ledere/nøkkelpersonell i perioden fram til 2020» og «Manglende oversikt over 

prosjektets kostnader og et for lavt budsjett». Når det gjelder kostnader og budsjett er dette et punkt 

som det er vesentlig risiko rundt i dag, men som det kan være mulig at vi får bedre kontroll på etter 

hvert som vi tydeligere ser hva prosjektet vil koste, og at vi eventuelt får tilført prosjektet mer 

penger. Tap av ledere/nøkkelpersonell er en kjent risikofaktor i store omstillingsprosesser, og 

vanskelig å sikre seg mot. Selv etter tiltak for å beholde ledere og nøkkelpersonell er konsekvensen så 

stor dersom flere av disse slutter at det kan være vanskelig å få denne risikoen ned på noe annet enn 

rødt nivå. 
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Risiko endrer seg i løpet av prosjektperioden, og dette er derfor ikke en statisk oversikt som vil vare 

fram til 2020. For å sikre at vi har en oppdatert ROS-analyse, og har fokus på de rette tiltakene vil det 

bli gjennomført ROS-analyser med jevne mellomrom. Dette gjøres typisk ved faseoverganger, men 

siden gjennomføringsfase 2 er forholdsvis lang (1 år), vil det bli vurdert om det er nødvendig med en 

oppdatering av ROS-analysen også midtveis i denne fasen. 
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Liste over risiko og tiltak: 

I
D 

Tittel Sannsynli
ghet (S) 

Konsekv
ens (K) 

Risikofa
ktor 

Tiltak S 
ett
er 
tilt
ak 

K 
ett
er 
tilt
ak 

Risikofa
ktor 
etter 
tiltak 

9 Manglende 
oversikt over 
prosjektets 
kostnader og et 
for lavt budsjett 

4 5 20 Lage et realistisk 
budsjett. 
Synliggjøre 
budsjettbehov 
slik at de tre 
kommunene 
bevilger 
tilstrekkelig 
ressurser til 
prosjektet.  

3 5 15 

2 Stort press på 
nøkkelpersoner 
- De samme 
personene er 
med i flere 
del/underprosje
kter 

4 4 16 Nedprioritere 
utviklingsoppgav
er i "gamle 
kommuner". 
Prioritere 
strengt hva 
ressursene 
bruker tid til. 
Avklare 
forventninger 
mellom politikk 
og 
administrasjon. 
Gjøre avrop på 
konsulentavtaler 

3 4 12 

4 Tap av 
ledere/nøkkelpe
rsonell i 
perioden fram 
til 2020 

3 5 15 Raske og 
effektive 
prosesser. 
Forutsigbarhet 
ifht prosessene. 
Framsnakke ny 
kommune 

3 5 15 

1 Motstand mot 
endring 

3 4 12 Forankring, 
informasjon og 
forutsigbarhet. 

2 4 8 

3 Mangel på 
håndtering av 
avhengigheter 
mellom 
delprosjekter 

3 4 12 Sikre 
informasjon om 
avhengigheter et 
nivå opp i 
prosjektorganisa
sjonen. 
Dokumenter 
avhengigheter i 
prosjektdokume

2 3 6 
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nter. 
Fellesmøter 

5 Manglende 
felles identitet 
og kultur for  
Lillestrøm 
kommune 

3 4 12 Eget 
underprosjekt 
som jobber med 
kulturbyggende 
tiltak. Nok 
informasjon, 
felles 
informasjon og 
felles 
informasjonskan
aler. 

2 3 6 

8 Uklare/sene 
politiske vedtak  
som hindrer 
framdrift 

2 4 8 God dialog med 
politikken. 
Tydeliggjøre 
konsekvenser 
for Fellesnemda. 
Generelt god 
informasjon. 

1 4 4 

7 Lokalisering av 
arbeidssted kan 
medføre at 
ansatte slutter. 

2 3 6 Vanskelig å gjøre 
noe med 

2 3 6 

1
1 

Negative/ukorre
kte artikler og 
reportasjer i 
media som 
bidrar til 
omdømmetap. 

3 2 6 Nok og korrekt 
informasjon ut 
til media og 
berørte parter så 
tidlig som mulig. 
Bruke egne 
informasjonskan
aler ved behov. 

2 1 2 

1
0 

Motstand mot 
endring blant 
innbyggerne 

2 2 4 Iverksetter 
kulturbyggingstil
tak 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 



6/18 Referat fra møtet 5.2.2018 - 17/00091-15 Referat fra møtet 5.2.2018 : Referat fra møtet 5.2.2018

1 

Arkivsak-dok. 17/00091-15 
Saksbehandler Mona Moengen 

Saksgang Møtedato 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet
og Sørum 

24.04.2018 

REFERAT FRA MØTET 5.2.2018 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 

Vedlegg:  
Referat fra fellesmøte 5.2.2018 

Saksframstilling: 

Referat fra fellesmøte 5.2.2018 for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum har 
vært lagt frem i de enkelte kontrollutvalg. Utvalgene kan ikke det ikke fatte vedtak  
fellesmøtet. Derfor legges referatet frem til orientering. 
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Referat 
 

fra 

 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum 

kommuner 5. februar 2018 

 
Tid og sted 

Mandag 5. februar, kl. 14.00, formannskapssalen, Skedsmo rådhus 

 

Til stede 

Fra Skedsmo kontrollutvalg; Trine Wollum (leder), Øyvind Skaarer 

(nestleder), Kaveh Abdali, Elin Fredrikke Garcia og Kjell Tore Wirum fra 

15.45 (under sak 3). 

 

Fra Fet kontrollutvalg: Grethe Holterhuset (nestleder), Arvid Susegg,  

Anna Kristine Jahr Røine. 

 

Fra Sørum kontrollutvalg: Tore Kampen (leder), Rune Viestad, Jan Myhrvold. 

 

Fra Romerike revisjon IKS: Daglig leder Nina Neset 

 

Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS: Daglig leder Mona Moengen og 

konsulent Øystein Hagen. 

 

Andre: Ordfører i Skedsmo Ole Jacob Flæten. Daglig leder i NRV og NRA 

Thomes Trømborg og leder av utviklingsavdelingen Gunnar Bjørnson. 

 

Andre forhold 

Leder av kontrollutvalget i Sørum kommune, Tore Kampen ledet møtet. 

 

Sak 1 Referat fra fellesmøtet 30.10.17 

Det hadde dessverre sneket seg inn en feil i navnet til Abdali.  

 

Sak 2 Orientering fra leder av fellesnemnda  

Ordfører og leder av fellesnemnda Ole Jacob Flæten orienterte om status og 

utfordringsbildet.  

 

 Det ble stilt spørsmål om status for ROS-analyse for prosjektet som 

er omtalt i styringsdokumentet.  

 Det ble stilt spørsmål om hvordan kontrollutvalgene kan bidra 

konstruktivt inn i prosessen 
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Sak 3 Orientering fra nedre Romerike vannverk IKS (NRV IKS) 

Daglig leder Thomes Trømborg og avdelingsleder Gunnar Bjørnson orienterte 

om selskapet og svarte på kontrollutvalgenes spørsmål.  

 

Sak 4 Eventuelt 

Leder i Skedsmo kontrollutvalg Trine Wollum, tok opp spørsmålet om status 

for ROS-analysen som er omtalt i styringsdokumentet, og varslet at Skedsmo 

kontrollutvalg vil drøfte bestilling av en statusrapport fra rådmannen. 

 

Wollum ba også utvalgene tenke over behov for felles kompetanseheving til 

neste fellesmøte 24. april. 

 

Leder av Sørum kontrollutvalg Tore Kampen orienterte om felles 

kontrollutvalgsledersamling 1. februar. Styret i Romerike revisjon orienterte 

der om en brukerundersøkelse som styret skal gjennomføre. 

Kontrollutvalgene vil være en av respondentene i denne undersøkelsen. 

 

Romerike revisjon har mottatt en innsynsbegjæring fra Romerikes blad om å 

få tilsendt forvaltningsrevisjonsrapporter samtidig som de sendes 

sekretariatet. Rokus vil derfor sende ut rapportene til utvalgene så fort de er 

mottatt fra revisjonen.  

 

 

Møtet ble hevet kl. 16.30 
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Arkivsak-dok. 17/00091-17 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
Saksgang Møtedato 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet 
og Sørum 

24.04.2018 

 
 
 

   
 
 

EVENTUELT 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
Skriv inn forslag til vedtak 
 
Vedlegg:  
Skriv inn vedlegg her 
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