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

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

