Referat
fra
Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner
Tid og sted
Tirsdag 12. februar 2019 kl. 14.00, kommunestyresalen, Fet rådhus

Til stede
Skedsmo kommune: Trine Wollum, Elin Fredrikke Garcia, Kavehe Abdali, Anita Borgvang,
Hans Bjerke
Fet kommune: John Harry Skoglund, Knut Øyvind Alfarrustad, Grethe Holterhuset, Arvid
Susegg, Anna Kristine Jahr Røine
Sørum kommune: Tore Kampen, Jan Bjørknes, Sissel Andersen, Steinar Dalbakk.
Romerike revisjon IKS: Daglig leder Nina Neset
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS: Daglig leder Mona Moengen, konsulent Øystein
Hagen, konsulent Samia Esam, rådgiver Kjell Nordengen

Møteledelse og behandling
Møteleder var kontrollutvalgsleder i Fet kommune, Knut Øyvind Alfarrustad
Sakene refereres i den rekkefølge de ble behandlet.

Sak 1/19 Presentasjon av Romerike krisesenter IKS
Daglig leder Laila Durani presenterte krisesenteret. Antall brukere av senteret har økt.
Det gjelder både antall beboere, beboerdøgn og dagsamtaler. Selskapet er en pådriver i
debatten om mannlige ansatte og tilbudet til voldsutsatte menn og deres barn. Videre
ønsker senteret samarbeid med kommunene om forebygging og avdekking av vold. Det
er også prosjekter i samarbeid med frivillige organisasjoner.
Durani snakket også om oppfølging av selskapskontrollen som ble gjennomført i 2017.
Selskapsavtale ble vedtatt i representantskapet 27.11.2018, og er nå sendt til
behandling i alle de 14 eierkommunene, før den er godkjent og kan sendes
enhetsregisteret.
Overordnet økonomireglement ble vedtatt av styret 4.12.2018.
Disposisjonsfond vil være tema på eiermøte i 2019.

Sak 2/19 Orientering om kommunal akutt døgnenhet (KAD)
Avdelingsleder Gitte Korvann orienterte.

KAD har høyt belegg; 61,5 % mot 42% i 2017 for hele landet. Det kommer flest
innleggelser fra fastleger i Skedsmo, og det er flest pasienter i aldersgruppen 80 – 89 år.
KAD tar også imot pasienter innen rus og/ eller psykiatri. Gjennomsnittlig liggetid er 3,5
døgn.
Hun orienterte også om oppfølging av revisjonsundersøkelsen som ble gjennomført i
2018. Følgende tiltak er gjennomført:
• Revidert brosjyre med forenklet informasjon om innleggelser på KAD – Innlagt
KAD på 1-2-3
• Flere møter ute med fastleger/ legekontor
• Jevnlig kontakt med Ahus
• Gjennomført erfaringskonferanse 18.sept. 2018

Sak 3/19 Innstilling på valg av revisor for Lillestrøm kommune
Sekretariatet og revisjonen forlot møtet.

Sak 4/19 Innstilling på valg av kontrollutvalgssekretariat for Lillestrøm
kommune
Sekretariatet og revisjonen forlot møtet.

Sak 5/19 Referater
Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte

Sak 6/19 Eventuelt
Det neste fellesmøtet er 8. april 2019 i Sørum kommune. Aktuelle saker i dette møtet
kan være:
- Orientering fra leder av fellesnemnda
- Orientering om Nedre Romerike brannvesen
- Orientering om MIRA

