
Fellesmøte for kontrollutvalgene i

Skedsmo, Fet og Sørum

Dato: 08.04.2019 kl.14:00 

Sted: Sørum rådhus, kommunestyresalen 

Notat: 

Eventuelle forfall meldes sekretariatet på mobil         
995 03 402, 901 18 874, 990 20 717. Evt. på e-post 
post@rokus.no. 

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling. 

Lørenskog  01.04.2019 

For leder i Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum,

Det blir en pause fra kl.16:00-16:30, og mat fra kl.17:30-18:00. 
Etter fellesmøtet blir det kontrollutvalgsmøter i det enkelte utvalg.



Saksliste

Saker til behandling
14:00

15:00

16:30

7/19 Orientering fra leder av fellesnemnda

8/19 Orientering fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) 

9/19 Orientering fra Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS 

10/19 Eventuelt 17:30

Ca. tid for 
behandling



7/19 Orientering fra leder av fellesnemnda - 17/00091-40 Orientering fra leder av fellesnemnda : Orientering fra leder av fellesnemnda
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Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet 
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ORIENTERING FRA LEDER AV FELLESNEMNDA 

. 

. 
 
 

 
Saksframstilling: 
Kontrollutvalgene har invitert leder av fellesnemda, ordfører i Skedsmo kommune Ole 
Jacob Flæten, for å gi en orientering i denne saken. Kontrollutvalgene har bedt om 
en status for kommunesammenslåingen sett fra fellesnemndas side. 
 
Sammen skal det bygges en ny kommune og fra 1. januar 2020 skal Lillestrøm 
kommune være i funksjon. Det er en utfordrende prosess å etablere en ny 
kommune på to år - det er en omfattende jobb som skal gjøres på kort tid og som vil 
involvere mange ansatte. 
 
Arbeidet ledes av fellesnemnda, som består av politikere fra de tre kommunene. 
Nemda har en egen hjemmeside www.lillestrom.kommune.no hvor det oppdateres 
om den løpende virksomheten. Her finnes det blant annet møtekalender, sakslister 
og overføring av fellesnemdas møter på nett-tv. Fellesnemda hadde sitt første møte 
10. oktober 2017 og her ble mye av grunnarbeidet for det videre arbeidet lagt. 
 
 
 



8/19 Orientering fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)  - 17/00091-42 Orientering fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)  : Orientering fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR)
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ORIENTERING FRA NEDRE ROMERIKE BRANN- OG 
REDNINGSVESEN IKS (NRBR)  

 

. 

. 
 

Saksframstilling: 
I fellesmøte den 30.10.2017 besluttet kontrollutvalgene å gjennomføre 
virksomhetsbesøk til ulike selskaper i sammenslåingskommunene. Av praktiske 
årsaker har kontrollutvalgene valgt å invitere virksomhetsledere til møtene for å 
orientere.  
 
Brann- og redningssjef Arne Stadheim er invitert til møtet. Han vil gi en generell 
orientering om selskapet med fokus på utfordringer. I tillegg har kontrollutvalgene 
bedt om å få høre om arbeidet med fusjon mellom brannvesenene på Nedre og Øvre 
Romerike. 
 
I forbindelse med en eierskapskontroll av NRBR i 2016 har kontrollutvalgene også 
bedt om å få en orientering om oppfølgingen av denne kontrollen, herunder om 
rapporten har vært til behandling i representantskapet, og hvilke tiltak som er satt inn. 
Revisjonens anbefalinger i rapporten var: 

• Det bør etableres rutiner for deltagelse av representantskapsmedlemmene på 
obligatorisk opplæring av folkevalgte.  

• Representantskapet bør sette seg inn i styreevalueringen og følge opp denne. 
 
Link til rapporten ligger her: 
http://arkiv.rokus.no/uploads/2/6/1/4/26148987/hovedrapport_nrbr_-
_orginal_m_vedlegg.pdf  
 
 
Link til selskapet finner du her: https://nrbr.no/  



9/19 Orientering fra Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS  - 17/00091-41 Orientering fra Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS  : Orientering fra Midtre Romerike Avløpsselskap – MIRA IKS
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ORIENTERING FRA MIDTRE ROMERIKE AVLØPSSELSKAP – MIRA 
IKS  

 

. 

. 
 

Saksframstilling: 
I fellesmøte den 30.10.2017 besluttet kontrollutvalgene å gjennomføre 
virksomhetsbesøk til ulike selskaper i sammenslåingskommunene. Av praktiske 
årsaker har kontrollutvalgene valgt å invitere virksomhetsledere til møtene for å 
orientere.   
 
Styreleder Johnny Sundby og daglig leder Andreas Smedsrud er invitert til møtet. De 
vil gi en generell orientering om selskapet.  
 
Kontrollutvalgene har også bedt om at orienteringen skal si noe om: 
 

• Rutiner for oversendelse av regnskap og årsrapport, samt referat fra 
representantskapsmøter til eierkommunene.  

 

• Forklaring på daglig leders lønnsutvikling som er beskrevet i styresak 16/18. 
 

• Konsekvenser for selskapet ved at Sørum og Fet sammenslås med Skedsmo 
til nye Lillestrøm kommune. 

 
 
Kontrollutvalgene i eierkommunene, Sørum, Fet og Gjerdrum, har nylig gjennomført 
en eierskapskontroll av selskapet. Link til rapporten finner du her: 
http://www.rokus.no/uploads/1/1/9/3/119308358/mira_iks_eierskapskontroll_til_ku__r
okus_.pdf  
   
 
Link til selskapet finner du her: http://www.miraiks.no/home  
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