
Referat 

 

fra 

 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum kommuner 

 

 

Tid og sted 
Tirsdag 4. desember 2018 kl. 14.00, formannskapssalen, Skedsmo rådhus 

 

Til stede 
Skedsmo kommune: Trine Wollum, Elin Fredrikke Garcia, Kavehe Abdali, Anita Borgvang, 

John Noreide 

 

Fet kommune: John Harry Skoglund (under sakene 11/18 og 12/18), Grethe Holterhuset, 

Arvid Susegg, Anna Karine Jahr Røine 

 

Sørum kommune: Tore Kampen, Rune Viestad, Jan Myhrvold, Hedda Wølner Kristiansen 

 

Romerike revisjon IKS: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Øyvind N. Grøndahl 

 

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS: Daglig leder Mona Moengen, konsulent Øystein 

Hagen, konsulent Samia Esam, rådgiver Kjell Nordengen 

 

Møteledelse og behandling 
Møteleder var kontrollutvalgsleder i Skedsmo kommune, Trine Wollum 

 

Sakene refereres i den rekkefølge de ble behandlet. 

 

Sak 12/18 Orientering om Norasondegruppen AS 
Administrerende direktør Bodil Løkken Bendiksen ga en bred orientering om selskapet, 

med utgangspunkt i selskapets visjon og organisering. Det ble redegjort for mulige 

strategiske veivalg for videre utvikling av selskapet. 

 

Hittil i år har selskapets verdiskapning vært 103,6 millioner kroner. Antallet deltakere fra 

kommunene Skedsmo, Fet og Sørum i selskapets virksomhet ble vist. 

 

Det er ikke oppnådd godkjennelse av NAV Tiltak Akershus ennå. Årsaken til dette er at 

NAV mener det kan ha foregått kryssubsidiering mellom selskapene i gruppen. Selskapet 

har brukt mye tid og ressurser på dette og har innhentet betenkning fra advokat og 

revisor. Det ble vist til at dette forholdet ble behandlet ulikt innenfor NAV avhengig av 

hvilken fylkesorganisasjon innen NAV som var behandler. Selskapet ønsker en sentral 

behandling av dette, slik at det blir en ensartet praksis i hele landet. Det er imidlertid nå 

gode signaler i forhold til å bli godkjent. 

 

Selskapet har utarbeidet ny markedsstrategi. Eierne har utarbeidet første utkast til 

eierstrategi. 

 

 



Sak 11/18 Orientering om status i arbeidet med kommunesammenslåingen 
Prosjektrådmann Trine Wikstrøm orienterte. 

 

Lillestrøm kommune er nå midt i gjennomføringsfasen. Stort sett er man i rute, det er 

noen forsinkelser i de politiske delprosjektene, men man kommer i mål også med disse. 

 

I gjennomføringsfase 2 som går frem til 01.07.2019 vil følgende bli fortatt: 

• Ansette ledere 

• Innplassere øvrige ansatte 

• Delprosjektene jobber videre og avslutter sitt arbeid frem mot sommeren 2019. 

 

Viktige oppgaver høsten 2018 er: 

• Få utarbeidet hele organisasjonskartet 

• Ansette ledere 

• Kompetansekartlegging 

• Utarbeide bemanningsplan 

 

Viktige oppgaver 2019 er: 

• Utarbeide budsjett for 2020 

• Foreta innplassering og lokalisering 

• Implementering og opplæring i nye IKT-systemer 

• Valg 

 

Det er vedtatt verdier for Lillestrøm kommune, som er: 

• Tillit 

• Inkludering 

• Nyskaping 

 

Prosjektrådmannen gjennomgikk status for de enkelte delprosjektene. 

 

Det er også utarbeidet en overordnet ROS-analyse. 

 

De usikkerheter man står overfor er følgende: 

• Prosjektets kostnader 

• Stort press på nøkkelpersoner, inkludert tillitsvalgte 

• Tap av ledere og nøkkelpersonell frem mot 2020 

• Negative/ukorrekte oppslag i media som bidrar til omdømmetap 

• Manglende oversikt over fremdrift og avhengigheter i tjenesteområdene 

• Uklare/sene politiske vedtak 

• Motstand mot endring 

• Manglende felles identitet og kultur 

• Lokalisering av arbeidssted som medfører at ansatte slutter 

 

Tiltak som iverksettes for å redusere usikkerhet er følgende: 

• Realistiske budsjetter, god dialog med rådmennene i de tre kommunene 

• Tydelige fremdriftsplaner og effektive prosesser 

• God dialog og tydelig informasjon 

• Skape forutsigbarhet 

 



Oppsummeringen var følgende: 

• God kontroll på fremdrift 

• De største utfordringene er: 

- Budsjett 

- Stort arbeidspress 

 

Sak 13/18 Hovedfunn fra forvaltningsrevisjonsrapporter 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Øyvind N. Grøndahl presenterte hovedfunn i 

forvaltningsrevisjonsrapporter i de tre kommunene i perioden 2015-2018. 

 

Disse rapportene var følgende: 

 

• Helse og omsorg 

- Psykisk helse og rus (Skedsmo) 

- Korttidsopphold i institusjon (Fet) 

 

• Oppvekst og opplæring 

- Spesialpedagogisk hjelp i barnehage (Fet) 

- Tilpasset opplæring (Skedsmo) 

- Mobbing i skolen (Sørum) 

 

• Plan, byggesak og teknisk 

- Eiendomsforvaltning (Skedsmo) 

- Eiendomsskatt (Skedsmo) 

- Byggesaksbehandling (Fet) 

 

• Administrasjon og organisasjon 

- Offentlige anskaffelser (Sørum) 

- Overordnet internkontroll (Skedsmo) 

- Internkontroll ved Tjenestekontoret (Skedsmo) 

 

Presentasjonen ble oppsummert slik: 

 

• Treffer vi? 

- Ja, undersøkelser på vesentlige områder. 

- Ja, funn i form av avvik, svakheter og mangler. 

 

• Kan vi bli bedre? 

- Risikovurderinger som grunnlag for gode bestillinger, 

- Bestillingsdialog som er åpen og avklarende med hensyn til forventninger. 

- Prosjektplan som ivaretar bestilling og krav i revisjonsstandard. 

- Rapporter som godt kommuniserer funn og vurderinger. 

 

Sak 14/18 Referater 
Det var ingen merknader til referatet fra fellesmøtet 3. september 2018. 

 

Sak 15/18 Eventuelt 
Det neste fellesmøtet er 12. februar 2019 i Fet kommune. Aktuelle saker i dette møtet 

kan være: 

- Orientering om kommunal akutt døgntjeneste (KAD) 



- Orientering om Romerike krisesenter IKS 

- Plan for valg av revisor og kontrollutvalgssekretariat for Lillestrøm kommune 

- Orientering ved leder av fellesnemnda 

 

Til fellesmøtet i april 2019 kan de være aktuelt å få en orientering om implementering av 

IKT-systemer i Lillestrøm kommune.  

 

 
 

 

 


