
Referat 
 

fra 

 

Fellesmøte for kontrollutvalgene i Skedsmo, Fet og Sørum 

kommuner 

 
Tid og sted 

Mandag 30. oktober 2017, kl. 14.00, kommunestyresalen, Sørum rådhus 

 

Til stede 

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

(nestleder), Kaveh Abdulai, Elin Fredrikke Garcia 

 

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

Anna Kristine Jahr Røine, Jarle Linnerud 

 

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

Kjersti Jensen, Jan Bjørknes 

 

Fra Romerike revisjon IKS: Daglig leder Nina Neset, avdelingsleder Oddny 

Ruud Nordvik, spesialrevisor Roger Gulbrandsen 

 

Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS: Daglig leder Mona Moengen, 

konsulent Øystein Hagen, rådgiver Kjell Nordengen 

 

Andre: Ordfører i Sørum kommune Marianne Grimstad Hansen, ordfører i Fet 

kommune John Harry Skoglund, rådmann i Sørum kommune Siri Gauthun 

Kielland, medlem av Fellesnemnda Heidi Nyhus, Sørum. 

 

Andre forhold 

Leder av kontrollutvalget i Skedsmo kommune, Trine Wollum ledet møtet. 

 

Før man drøftet sakene som var satt opp på fellesmøtet ble det foretatt en 

evaluering av seminaret som ble avholdt forut for fellesmøtet. Det ble i 

denne forbindelse uttrykt ønske om mer faglig «påfyll» også om andre 

områder som blir berørt av en kommunesammenslåing enn de man hadde 

fått i dagens seminar. 

 

Det ble presisert at fellesmøtet mellom kontrollutvalgene ikke kan gjøre 

vedtak. Fellesmøtet er drøftinger som kan samordne utvalgenes virksomhet, 

og være et grunnlag for vedtak i de enkelte kontrollutvalg. 

 



 

Sak 1 Gjennomgang av planer for forvaltningsrevisjon 

Daglig leder i Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS innledet om 

forvaltningsrevisjon og kommunesammenslåing. 

 

I den etterfølgende meningsutveksling fremkom følgende: 

 

 Planene for forvaltningsrevisjon skal revideres i alle kommuner. For de 

kommuner som skal sammenslås er det mer aktuelt å velge prosjekter 

som kan være et bidrag i sammenslåingsprosessen enn å undersøke 

hvordan tjenesteproduksjonen har vært i den enkelte kommune. 

 

 Dersom man legger sammen de timer de tre kommunene har til 

forvaltningsrevisjon, og samordner sine bestillinger vil man kunne få 

mer ut av de ressurser man har til rådighet. 

 

 Eldreomsorg er et område alle kontrollutvalgene har i sine planer. 

 

 De forvaltningsrevisjoner revisjonen nå gjennomfører kan være en 

orienteringssak i kontrollutvalgene i de andre kommunene. 

 

 Risiko- og vesentlighetsanalysen ved valg av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt må være god slik at man finner de 

områder hvor det er et større behov, og at det er klart avgrenset hva 

som skal undersøkes.  

 

 Revisjonen kan foreta en forundersøkelse før man bestiller 

forvaltningsrevisjon. Dette for å gi et bedre beslutningsgrunnlag for 

valgt av forvaltningsrevisjon. 

 

 Ved revidering av plan for forvaltningsrevisjon bør utvalgene invitere 

ordfører og rådmann for å gi sine innspill til den risiko- og 

vesentlighetsvurdering utvalget skal gjøre i forhold til aktuelle 

forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ordfører og rådmann er sentrale 

personer i sammenslåingsprosessen. Utvalgene må be om at 

innspillene fra ordfører og rådmann bør være relatert til denne 

prosessen.  

 

 

 



Sak 2 Informasjon fra Fellesnemnda til kontrollutvalgene 

 Ordfører Grimstad Hansen og ordfører Skoglund informerte om status 

for Fellesnemndas arbeid. 

 

 Kontrollutvalgene ønsker kvartalsvis orientering fra Fellesnemnda. 

 

 Ut over en orientering om hva som faktisk skjer ønsker 

kontrollutvalgene at orienteringen også tar for seg hvilke utfordringer 

man har møtt i prosessen, og hva som går bra i forhold til den 

prosessen som er lagt. 

 

 Når prosjektleder/rådmann i ny kommune er tilsatt bør denne 

informere utvalgene om planlagt prosess fremover. Dette kan skje i 

fellesmøte. 

 

Sak 3 Behovet for fellesmøter 

 Kontrollutvalgene ønsket kvartalsvise fellesmøter.  

 

 Møtene planlegges slik at utvalgene kan ha separate møter etter 

fellesmøtet for å behandle sine egne saker. Et mulig opplegg kan være 

at man møter for fellesmøte kl. 14.00 og at utvalgene behandler sine 

saker i separerte møter fra kl. 18.00. 

 

 I forslag til møteplan for første halvår 2018 har man lagt opp til to 

fellesmøter.  

 

 I det neste fellesmøtet er det aktuelt med virksomhetsbesøk hos 

Nedre Romerike vannverk IKS. 

 

 Det ble bedt om at man så på mulighetene for et fellesmøte også i 

april da det er lang tid mellom første og andre fellesmøte i 2018. Det 

må unngås at møtet for behandling av regnskapssaken sammenfaller 

med fellesmøte. 

 

Sak 4 Eventuelt 

 

Ingen saker. 

 

 

 


