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STYRET I FIKS 

Sak 21/18 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00157-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 

1. Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) med målsetting om avtale om
en fremtidig fusjon av sekretariatene.

2. Styret gir daglig leder fullmakt til å kjøpe sekretærbistand fra ROKUS IKS på
timesbasis frem til ny rådgiver tiltrer.

Avgjørelsesmyndighet: 
Styret i FIKS 

Vedlegg: 
Utskrift sak 20-18 Samarbeid med Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS), 9.11.16Utredning om mulig fusjon mellom FIKS og ROKUS - Endelig 

SAKSUTREDNING: 

Bakgrunn for saken 
FIKS har mottatt en formell henvendelse fra Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS 
(ROKUS) om samarbeid med målsetting om fusjon. 

Historikk 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) og Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) arbeidet med fusjonsplaner i 2016/2017. 
Dette strandet da et av kontrollutvalgene på Romerike sa nei. Argumentene i mot en 
sammenslåing var følgende: 

 Kommunestruktur som ikke er avklart

 Utfordringer i eierstyring med mange aktører

 Ikke bestilling fra eierne

 Ikke dokumentert i tilstrekkelig grad at dette er i eiernes interesse.

Siden vinteren/våren 2017 har fusjonsplaner mellom FIKS og ett eller flere sekretariat 
vært lagt på is. 

Rekruttering FIKS 

Rådgiver som tiltrådte stilling 1.8.18 sa opp stillingen 17.9.18. 
Søkeprosess er i gang. Søknadsfrist var 26.10.18. 
Det er mottatt 4 søknader.  
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Styrets beslutning i denne aktuelle saken vil kunne få betydning for den videre 
tilsettingsprosessen. 
 
Bemanning  
FIKS  
FIKS er et interkommunalt samarbeid (ikke eget rettssubjekt) som yter 
sekretariatstjenester for 7 deltakerkommuner i Follo.  
FIKS har stillingshjemler for 1,6 årsverk.  
FIKS er for sårbar alene med lite fagmiljø. FIKS har det meste av 2018 bestått av en 
person. 
 
ROKUS IKS 
ROKUS IKS er et interkommunalt selskap (eget rettssubjekt) som yter 
sekretariatstjenester for 13 deltakerkommuner på Romerike og selger 
sekretariatstjenester til 2 kommuner (Asker og Bærum). ROKUS består for tiden av 
3,4 årsverk. De ønsker å unngå å redusere sitt fagmiljø samt miste fagkompetanse.  
 
 
Til sammen har FIKS/ROKUS stillingshjemler for å kunne tilby 5 hele årsverk. 
Et fremtidig sekretariat trenger et større fagmiljø for å kunne tilby kontrollutvalgene 
en forsvarlig sekretærbistand av høy kvalitet.  
 
Settesekretariat/utredning om sekretariatsordning for Nordre Follo 
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski har fått i oppdrag fra fellesnemnda i Nordre 
Follo å utrede sekretariatsordning. 
FIKS er inhabil til å ta på seg dette oppdraget.  
 
Denne prosessen vil foregå parallelt med diskusjon om kjøp av 
sekretærbistand/fusjon med ROKUS. 
 
VURDERING 
1. Kjøp av sekretærbistand (kortsiktig løsning) 
For det første kan ROKUS tilby kjøp av sekretærbistand på timesbasis. 
med en timepris på kr 700,- ekskl. mva. 
 
For det annet kan det inngås en avtale mellom ROKUS og FIKS hvor FIKS dekker 
60% av en av ROKUS sine ansatte sin totale lønnskostnad (lønn, sosiale utgifter og 
utgifter til pensjon (KLP)). Da vil vedkommende jobbe 3 dager i uken for FIKS og 2 
dager i uken for ROKUS, og være ansatt i 100% stilling.  
 
2. Fusjon FIKS og ROKUS (langsiktig løsning) 
I beste fall mister FIKS ett oppdrag (fra dagens 7 til 6 pga. 
kommunesammenslåingen Nordre Follo fra og med 1.1.2020) i verste fall mister 
FIKS hele oppdraget (beholder Enebakk, Frogn, Nesodden, Vestby og Ås). 
 
ROKUS mister 2 oppdrag (Fet og Sørum blir en del av Lillestrøm fra og med 
1.1.2020) og det er uavklart om Aurskog-Høland (Akershus) og Rømskog (Østfold).  
ROKUS selger i dag sekretariatstjenester til Asker og Bærum. Disse avtalene går ut 
31.12.19. 
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Styret i FIKS har tidligere pekt på følgende mulige fordeler ved en sammenslåing:  
- Større fagmiljø vil gi bedre tjenester for kontrollutvalgene  
- Vi får et større miljø for utvalgenes erfaringsutveksling  
- Sekretariatet blir mer robust til å takle sykdom og vakanser  
- Større sekretariat sikrer uavhengigheten til rådmann og revisor  
- Det blir lettere å rekruttere dyktige ansatte  
- Det er mulig å effektivisere og redusere kostnader 

 
 
Ved en fusjon bør blant annet følgende forhold avklares: 
 Organisasjonsform m/styrende organer, herunder også foretaksnavn 
 Bemanning, herunder ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse 
 Pensjonsordning og -forpliktelser 
 Kostnader og finansieringsmodell for kommunene 
 Lokalisering  
 Historisk arkiv (for styrende organer og for kontrollutvalgene) 

  
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Kjøp av sekretærbistand fra ROKUS på timesbasis tilbys med en timepris på kr 700,- 
ekskl. mva.  
 
Alternativet er at det inngås en avtale mellom ROKUS og FIKS hvor FIKS dekker 
60% av en av ROKUS sine ansatte sin totale lønnskostnad (lønn, sosiale utgifter og 
utgifter til pensjon (KLP)). Dette er estimert til 360 000 kroner ekskl. mva. pr. år i 60% 
stilling.  
 
Daglig leders vurdering 
Fusjon FIKS og ROKUS (langsiktig løsning) 
Daglig leder er av den formening at dagens organisering/bemanning av FIKS er for 
sårbar til å kunne yte en forsvarlig sekretariatsbistand av høy kvalitet til 
kontrollutvalgene over lengre tid. En fusjon med ett eller flere sekretariat vil kunne 
redusere sårbarheten i sekretariatet med hensyn til bemanning samt kunne være 
med å fordele kostnadene ved sekretariatets drift på flere kommuner og derav sikre 
stordriftsfordeler. Dette vil igjen kunne resultere i mer kostnadseffektive 
sekretariatstjenester til kontrollutvalgene. 
 
Kjøp av sekretærbistand (kortsiktig løsning) 
Daglig leder er av den formening at FIKS ikke bør binde seg til en spesifikk ansatt i 
ROKUS for kjøp av sekretariatstjenester, men kunne kjøpe tjenester fra ROKUS med 
krav om levering uavhengig av hvem i ROKUS som utfører oppdraget. 
 
Daglig leder vil foreslå at FIKS kjøper tjenester på timebasis fra ROKUS til ny 
rådgiver har tiltrådt. 
Disse tjenestene foreslås begrenset til utredning og saksbehandling  
I første omgang  
1) Regnskapsrevisjon 

a) Saksframlegg/vurdering i forbindelse med regnskapsrevisors oppsummering 
av interimsrevisjon 2018. 

 
2) Forvaltningsrevisjon 
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a) Saksframlegg/utarbeidelse av mål og problemstillinger for 
forvaltningsrevisjonsprosjekt 2019.  

b) Saksframlegg/vurdering av forvaltningsrevisors prosjektplaner i forhold til 
kontrollutvalgets mål og problemstillinger, revisjonskriterier og metodikk etc.  

c) Saksframlegg/vurdering av ferdigstilte forvaltningsrevisjonsrapporter som skal 
fremlegges for kontrollutvalgene til behandling.  

d) Saksframlegg/vurdering av rådmannens tilbakemelding i forbindelse med 
oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter. 

 
3) Andre tilsyns- og kontrolloppgaver 

a) Saksframlegg/foreta vurderinger av henvendelser til kontrollutvalget fra andre 
folkevalgte organ eller eksterne. 

 
Møtevirksomhet vil ikke bli omfattet (da dette vil bli en vesentlig kostnad i forhold til 
kost/nytte).  
 
Videre fremdrift 
Daglig leder vil foreslå at styreleder og daglig leder får fullmakt til å inngå 
samarbeidsavtale med Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) med 
målsetting om avtale om en fremtidig fusjon av sekretariatene.  
 
En slik fusjon bør være avklart i god tid før 31.12.19 slik at et mulig nytt fusjonert 
sekretariat kan være operativt fra 1.1.2020. 
 
Avslutning 
Saken legges frem for styret til diskusjon og behandling. 
 
 
Ås, 02.11.18 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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Saksbehandler   Mona Moengen 
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SAKSUTSKRIFT 
Arkivsak-dok.  16/00025-18 
Saksbehandler Mona Moengen 
 
 
 
 
Samarbeid med Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
(FIKS) 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Styret i Rokus IKS 08.10.2018 20/18 

 
 
 Styret i Rokus har behandlet saken i møte 08.10.2018 sak 20/18 
 
 Møtebehandling 
 
 Vedtak 
Styret ønsker å inngå samarbeidsavtale med FIKS med sikte på fusjon. 
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SAMARBEID MED FOLLO INTERKOMMUNALE 
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT (FIKS) 

 
Forslag til vedtak/innstilling: 
Styret ønsker å inngå samarbeidsavtale med FIKS med sikte på fusjon. 
 
Vedlegg:  
Pristilbud til FIKS for oppdrag i 2018 og 2019. 
 
Saksframstilling: 
Styreleder og daglig leder har hatt møte med styreleder og daglig leder i FIKS for å 
undersøke muligheten for samarbeid fremover. En av FIKS sine to medarbeidere 
(60% stilling) har sagt opp, og Rokus kan tilby noe kapasitet frem til nyttår og hele 
denne kapasiteten i 2019. FIKS ga uttrykk for at dette er interessant, og ba oss om å 
komme tilbake med et pristilbud. 
 
Fremtidig fusjon ble også drøftet. Begge selskaper vil miste oppdrag som følge av 
kommunereformen, og begge ser fordelen av å bygge et større og mer robust 
fagmiljø for å bistå kontrollutvalgene på best mulig måte. Spørsmålet om fusjon med 
FIKS ble utredet i 2017. 
 
Samarbeidsavtale og fusjon med FIKS er i henhold til selskapets vedtatte strategi. 
Her fremgår det at bortfall av oppdrag som følge av kommunesammenslåing og 
mulig bortfall av eksterne inntekter må bli erstattet av nye oppdrag for å kunne 
opprettholde pris og kvalitet på tjenestene overfor våre eiere. Selskapet må vokse på 
en eller annen måte dersom ROKUS fortsatt skal levere tjenester til kommunene på 
Romerike med samme kvalitet og innenfor samme organisering etter 2020. 
 
Styreleder orienterte representantskapet om at Rokus er i dialog med et annet 
sekretariat om samarbeid på representantskapsmøtet 27.9.2018. 
 
 
 

RETT UTSKRIFT 
DATO 15.oktober.2018 
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Forslag til fusjon mellom Follo interkommunale
kontrollutvalgs s ekretariat (FIKS) og

Romerike kontrollutvalgs s ekretariat IKS (ROKUS)
ved oppretting av inter kommunalt selskap

Utredning
Oversendt styrene i FIKS og ROKUS

november 2016

Utarbeidet av de daglige lederne i FIKS og ROKUS
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0 Sammendrag 

Denne utredning er utarbeidet av de daglige lederne i ROKUS og FIKS på 

oppdrag fra styrene i de to selskapene.  
 
FIKS og ROKUS har i dag henholdsvis 7 og 13 kommuner som eiere og 1,6 

og 3 årsverk. Kostnaden pr. innbygger er henholdsvis 13 og 12 kroner. 
FIKS er organisert som et selskap i medhold av § 27 i Kommuneloven. 

ROKUS er organisert i medhold av Lov om interkommunale selskap (IKS).  
Begge selskap er organisert slik at uavhengighet i forhold til 

kommuneadministrasjonen og revisor er sikret. 
 

Selskapene har sammenfallende oppgaver:  
- Saksbehandling 

- Utredning 
- Administrasjon 

- Rådgivning 
- Operativt ledd for kontrollutvalgene 

 

Utfordringer for kontrollutvalgene og sekretariatene framover: 
- Antallet saker øker med større kompleksitet. 

- Konkurranseutsetting av revisjonen gir nye kompetansekrav og flere 
samarbeidsparter. 

- Forslag i ny kommunelov vedrørende styring av egenkontrollen kan 
innebære flere oppgaver for kontrollutvalgene. 

- Få ansatte i hvert selskap svekker rekrutteringen av dyktige ansatte 
og øker sårbarheten ved sykdom 

- Kommunereformen med færre kommuner vil innvirke på 
sekretariatenes størrelse. 

 
Vår konklusjon er at det vil styrke sekretariatene å slå sammen FIKS og 

ROKUS. 
 

Vi har identifisert en rekke fordeler ved sammenslåing av de to 

sekretariatene: 
- Større fagmiljø vil gi bedre tjenester for kontrollutvalgene 

- Vi får et større miljø for utvalgenes erfaringsutveksling 
- Sekretariatet blir mer robust til å takle sykdom og vakanser 

- Større sekretariat sikrer uavhengigheten til rådmann og revisor 
- Det blir lettere å rekruttere dyktige ansatte 

- Det er mulig å effektivisere og redusere kostnader 
Vi har også identifisert noen ulemper: 

- Det blir noe lengre reiseavstander for de ansatte.  Dette oppveies i 
stor grad ved fordelene av å jobbe i et større fagmiljø, og kan i noen 

grad avhjelpes ved hjemmekontor og it-hjelpemidler. 
- Eierstyringen kan bli utfordrende med 20 eiere. Dette kan motvirkes 

ved god informasjonsflyt og koordinering. Det kan også vurderes å 
ha ett møte i året i eierforsamlingen.  
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Våre anbefalinger: 

1. Vi anbefaler en sammenslåing av FIKS og ROKUS fra 1. januar 2018 

fordi dette medfører økt kompetanse, mindre sårbarhet, bredere 
fagmiljø og reduserte kostnader for kommunene. Dette vil resultere 

i bedre tjenester til kontrollutvalgene. 
2. Samlet sett fremstår interkommunalt selskap – IKS - som den mest 

hensiktsmessige organisasjonsformen, og vi anbefaler en slik 
organisering.   

3. Det nye selskapet gis navnet «Akershus kontrollutvalgssekretariat 
IKS». Forkortet: AKUS. 

4. De ansatte i FIKS og ROKUS tilbys ansettelse i det nye selskapet. 
5. I forhold til selskapets størrelse anbefaler vi et styre med 3 

eiervalgte medlemmer og 2 eiervalgte varamedlemmer.  
6. Aktiviteten i det enkelte utvalg har større betydning for 

sekretariatets ressursbruk enn kommunens folketall. Vi anbefaler 
derfor at refusjonen av driftsutgiftene fra kommunene baserer seg 

på følgende modell: 40% refusjon etter folketall og 60% som et fast 

beløp.   
7. Oslo utgjør et geografisk midtpunkt for de kommunene som deltar.      

Vi foreslår at sekretariatets kontor plasseres sentralt i Oslo. 
   

 
De ansatte i begge selskap har i en felles uttalelse sagt seg positive til en 

sammenslåing.  
 

Utredningen foreslår en framdriftsplan fram til opprettelsen av det nye 
selskapet fra 1. januar 2018.  
  



21/18 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS - 18/00157-1 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS : 9.11.16Utredning om mulig fusjon mellom FIKS og ROKUS - Endelig

 

5 
 

1 Mandat 

I felles styremøte 19.1.2016 fattet styrene i de to selskapene Follo 

interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) og  
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) følgende likelydende 

vedtak:  
 

«Styret er positive til å jobbe videre med en mulig fusjonsprosess mellom 
de to selskapene FIKS og ROKUS. Styret ber daglig leder gjennomføre et 

felles utredningsarbeid med daglig leder i FIKS (evt. ROKUS) med sikte på 
å avklare organisering og finansiering for et fremtidig fusjonert 

sekretariat. En dialog med de ansatte skal inngå i arbeidet. 
 

Mandat for utredningen 
De daglige lederne i FIKS og ROKUS er gitt i oppdrag å utrede ulike 

spørsmål knyttet til en sammenslåing av de to selskapene. Spørsmål som 
skal belyses er: 

 Organisasjonsmodell og eierstyring. 

 Kostnader og finansieringsmodell, herunder eventuell effektivisering. 
 Kompetanse, sårbarhet og bemanning. 

 Uavhengighet 
 Lokalisering 

 Videre framdriftsplan 
 Oppgaver 

 Konsekvenser 
 Eventuell deltagelse fra andre» 

 
Arbeidet med utredningen 

De daglige lederne for ROKUS og FIKS, Mona Moengen og Jan T. Løkken, 
har stått for denne utredningen.  Underveis i arbeidet har vi hatt en 

løpende dialog med de ansatte.  

2 Dagens løsning 

Dagens løsning kan oppsummeres slik: 

 
 FIKS ROKUS 

Organisasjonsform 

 

§ 27 IKS 

Deltakere/eiere 

 

7 13 

Antall innbyggere 136 000 265 000 

   
Øverste organ Styret Representantskapet 

 
Ansatte årsverk 

 

1,6 3 
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Hovedkontor 

 

 
Pensjonsordning 

Ås 

FIKS 

 
KLP 

Lørenskog 

ROKUS 

 
KLP 

   
Finansieringsmodell 

 
 

50% etter folketall, 

50% fast beløp 

40% etter folketall, 

60% etter medgått tid 

Budsjett 1,8 mill. kr. 2,97 mill. kr. 
 

Kostnader pr innbygger 
 

Antall møter i utvalgene 
 

 

 

13 kroner 
 

7,4 
 

 

 

12 kroner 
 

5,8  

3 Oppgaver  
 
Oppgavene som FIKS og ROKUS utfører er i stor grad bestemt av 

kontrollutvalgenes aktivitet, og i hovedsak sammenfallende: 
 

1. Saksbehandling: Begge sekretariat forbereder og kvalitetssikrer 
sakene og følger opp kontrollutvalgenes vedtak. Videre kommer begge 

med innspill til saker og gir bistand ved bestilling av rapporter.  
 

2. Utredning: Begge gjør egne undersøkelser etter oppdrag fra 
utvalgene. Begge lager plan for forvaltningsrevisjon, overordnet analyse 

og plan for selskapskontroll. I tillegg lager sekretariatet på Romerike 
overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. FIKS 

utfører selskapskontrollen avgrenset til eierskapskontroll for sine 
kommuner.  Begge utreder valg av revisjonsordning og foretar eventuell 

konkurranseutsetting av revisjonen. 
 

3. Administrasjon: Begge sekretariat står for innkalling til møtene og 

fører protokoller, inviterer andre deltakere og tilrettelegger møtene. 
Sekretariatene har også ansvaret for arkivering, oppdaterer 

egne/utvalgenes nettsider og leverer til kommunens nettsider. 
 

 
4. Rådgivning: Begge sekretariat er en viktig faglig ressurs og 

diskusjonspartner for kontrollutvalgene. 
 

5.  Koordinering/bindeledd: Sekretariatene er kontrollutvalgenes 
operative ledd. Vi står for dialogen med rådmannen og revisjonen og 

sørger for oppfølging av sakene. 
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4 Uavhengighet   -  Lovens krav generelt 

Uavhengighet og objektivitet er viktige forutsetninger for at 

kontrollutvalget skal fylle sin rolle på en tillitvekkende måte. Det er 
tilsvarende et (lov)krav at sekretariatet skal være uavhengig av både 

administrasjonen og revisjonen. Dette innebærer at sekretær ikke kan 
være ansatt i administrasjonen, eller utføre revisjonsoppgaver for 

kommunen. Sekretariatet er underlagt forvaltningslovens habilitetskrav. 
Den som utfører sekretariatsfunksjonen må selv vurdere sin egen habilitet 

ved utførelsen av oppgavene. 
 

Sekretariatet for kontrollutvalget er i faglige spørsmål direkte underordnet 
kontrollutvalget, og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 

5 Utfordringer fremover 
Kontrollutvalget er viktig for å oppnå en velfungerende egenkontroll i den 

enkelte kommune. En god egenkontroll styrker innbyggernes tillit, og er 
viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Sekretariatet er en 

avgjørende ressurs for at kontrollutvalget skal kunne fylle sin tiltenkte 

rolle i kommunenes egenkontroll.  
 

Kontrollutvalgenes arbeid har fått økt betydning de siste årene1, noe som 
også påvirker sekretariatets arbeid. Vi mener følgende utfordringer vil 

være sentrale for arbeidet framover:  
 

1. Antall saker og kompleksiteten på sakene i kontrollutvalgene øker år for 
år. Dette har bl.a. sammenheng med at utvalgene selv har blitt mer 

proaktive for å følge opp sitt mandat.  Innbyggernes økte bevissthet om 
sine rettigheter fører til flere henvendelser. Dessuten bidrar utvalgenes 

økte status i kommunene også til at flere saker forelegges 
kontrollutvalget.  

 
2. Flere kommuner konkurranseutsetter revisjonen. I slike saker er det 

kontrollutvalget som har innstillingsrett til kommunestyret, og saken skal 

forberedes av kontrollutvalgets sekretariat. Dette gir nye kompetansekrav, 
nye arbeidsoppgaver og flere samarbeidsparter for sekretariatet å forholde 

seg til. 
 

3. I forslaget til ny kommunelov er det lagt opp til økt egenkontroll. Dette 
innebærer flere og mer omfattende oppgaver for kontrollutvalget og 

sekretariatet.  
  

4. Sekretariatene er kunnskapsbaserte virksomheter. For å kunne 
rekruttere og holde på dyktige medarbeidere kreves det at de får faglige 

utfordringer og et godt fagmiljø av en viss størrelse. Få ansatte gir økt 
sårbarhet ved sykdom og begrenset kompetanse. 

                                                 
1 Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat, Deloitte 2004 
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5. Kommunene har nå avklart sitt primære syn på sammenslåing med 

andre kommuner. Sammen med fylkesmannens uttalelse er alle 
vedtakene sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for 

videre behandling. Slik bildet tegner seg nå vil kun et fåtall av 
kommunene på Romerike og i Follo bli berørt av reformen. 

Kommunestyrene i Oppegård og Ski har begge vedtatt at de to 
kommunene bør slås sammen. Det samme har kommunestyrene i 

Aurskog-Høland og Rømskog gjort vedtak om.  Kommunesammenslåinger 
vil i overgangsfasen gi kontrollutvalget en viktig rolle i å påse at kontroll- 

og tilsynsperspektivet blir ivaretatt.  
 

Konklusjon:  
Kontrollutvalgene står foran økte utfordringer som krever bred 

kompetanse og større et fagmiljø i sekretariatet. Vi mener en fusjon 
mellom FIKS og ROKUS vil gjøre det lettere å møte disse utfordringene.   

7 Kompetanse, sårbarhet og bemanning  

7.1 Departementets kompetansekrav  
 

Kontrollutvalgsforskriften   § 20 fastslår at «sekretariatet skal påse at de 
saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 

utvalgets vedtak blir iverksatt».  Forsvarlighetskravet innebærer at 

sekretariatet må sørge for at de saker som legges frem er forsvarlig 
utredet, jf. tilsvarende krav til rådmannen i kommunelovens § 23. 

 
Kommunaldepartementet utdypet § 20 i forskriften i rundskrivet H 15/04: 

 «Kontrollutvalgets sekretariat vil være utvalgets operative ledd og skal 
sørge for at det blir foretatt tilsyn med administrasjonen og revisjonen.»  

 «Et kompetent sekretariat er en viktig forutsetning for at kontrollutvalget 
skal fungere godt og utøve sine oppgaver på en tilfredsstillende måte. 

Sekretariatet for kommunens eller fylkeskommunens kontrollutvalg må ha 
tilgang på en bredt sammensatt kompetanse». 

I Kontrollutvalgshåndboken (desember 2015) skriver Kommunal-
departementet (s.22) bl.a: 

«Det er (..)viktig at sekretariatet besitter kompetanse om blant annet 
regnskap, revisjon og offentlig forvaltning. Sekretariatet vil være en viktig 

faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget, og bør 

derfor holde seg oppdatert om saker som er relevante for kontrollutvalget. 
Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og forskrifter, faglige 

kurs og konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommunen.» 
 

Ut over dette har ikke departementet fastsatt noen nærmere 
kompetansekrav til sekretariatene. NOU 2016:4 Ny kommunelov har 

heller ikke foreslått kompetansekrav.    
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7.2 Medarbeidernes utdanning og erfaring 

 

ROKUS har tre medarbeider på heltid. 

 Høyeste 

utdanningsnivå 

Erfaring fra 

KU-sekr 

Annen erfaring 

Daglig leder 

Mona 

Moengen 

Cand. Oecon. 

Sosialøkonom fra 
UiO 

5 år 23 år i off. 

forvaltning 

Rådgiver Kjell 

Nordengen 

Juridisk embets- 

eksamen fra UiO 

4 år 24 år som 

kommunepolitiker. 
20 år i privat 

næringsliv 
2 år i 

off.forvaltning 

Konsulent 

Øystein Hagen 

Bachelor i adm. 

og ledelse HiOA 

4 år 10 i år privat 

næringsliv 

 

 
 

 

FIKS har en medarbeider på heltid og en i 60% stilling: 
 

 Høyeste 

utdanningsnivå 

Erfaring fra 

KU-sekr 

Annen 

erfaring 

Daglig leder 

/Kontrollsjef Jan 

T. Løkken 

Cand.mag. i 

samfunnsvitenskap 

fra UiO 

11 år 39 år i off. 

forvaltning og 

organisasjoner 

Rådgiver Lene H. 

Lilleheier  

Bachelor i 

informasjon og 

samfunnskontakt 

fra BI 

5 år 12 år i off. 

forvaltning, 

organisasjoner 

og private 

selskap 

 
Begge selskap har fått tilbakemeldinger som viser at kontrollutvalgene er 

godt fornøyde med det arbeidet som sekretariatene utfører.  Dette 

bekreftes også av evalueringen som Deloitte, på oppdrag fra Kommunal 
og moderniseringsdepartementet, gjorde av kontrollutvalgene i 2014.  

 
De ansatte i de to selskapene har samlet sett en bred utdanningsbakgrunn 

og lang erfaring fra kontrollutvalgsarbeidet og fra andre relevante 
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arbeidsområder, i tillegg til juridisk spisskompetanse. Dette gir 

sekretariatene en unik kompetanse i forhold til kontrollutvalgenes arbeid.   
 

7.3 FIKS og ROKUS – organiseringen av sekretariatsarbeidet.  
 

Begge sekretariater har utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer og 
oppfølging av sakene i kontrollutvalgene. Forberedelsene av mange saker 

bærer preg av å være et teamarbeid. Sekretæren for det enkelte utvalg 

har et selvstendig ansvar, men i kompliserte saker innhentes råd fra leder 
og kolleger.  Som hovedregel deltar bare en medarbeider fra selskapene i 

hvert utvalgsmøte.  
 

FIKS og ROKUS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige 
organer, og har journal- og arkivansvaret for kontrollutvalgene. 

 
 

Begge benytter Public 360 som arkiv- og saksbehandlingssystem.  Dette 
omfatter innkallinger og saksdokumenter til utvalgene, protokoller, 

inkomne og utgående saker, journal og arkiv. FIKS leier et lukket område 
i Public 360 hos vertskommunen og får hjelp og service fra kommunen.  

ROKUS har anskaffet eget sak- arkivsystem Public 360 online. 
 

Begge selskap kjøper IT-tjenester av kontorkommunen. 

 
Begge selskap utvikler og drifter sine internettsider selv, og har en 

serviceavtale med leverandør ved problemer. 
 

Begge selskapene har satt bort føring av regnskapet.  
 

8 Organisasjonsmodeller for et nytt selskap.   
Sekretariatsbistand til kontrollutvalgene er en lovpålagt oppgave, og det 

er et krav at sekretariatet skal være uavhengig av både administrasjonen i 
kommunene og kommunenes revisor.  

 
Det er kontrollutvalgene som nærmere definerer sekretariatets 

arbeidsoppgaver. Vi har erfaring for at variasjoner i tidsbruken mellom 
utvalgene først og fremst forklares ved utvalgenes engasjement. Et utvalg 

alene legger beslag på en relativt liten del av en stillingsbrøk, og en 

person kan være sekretær for flere utvalg. Det er hensiktsmessig å 
organisere tjenesten i interkommunalt samarbeid, slik de fleste har gjort. 

I 2014 var det 58 kontrollutvalgsekretariater i Norge. Åtte av ti er 
organisert som interkommunale selskap eller samarbeid, og det er 

interkommunalt selskap (IKS) eller samarbeid etter § 27 i kommuneloven 
som er valgt som organisasjonsform2.  
                                                 
2 Deloitte Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat,2014. 
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FIKS og ROKUS baserer i dag sitt arbeid på henholdsvis § 27 og IKS.  

Begge har gode erfaringer med sine modeller.  
 

8.1 Modeller for organisering av interkommunalt samarbeid 
 
Vi presenterer her de ulike organisasjonsformene som kommuner kan 
benytte for interkommunalt samarbeid.  
 

1. Interkommunale selskap 
Interkommunale selskap (IKS) er regulert i lov om interkommunale 

selskap. Loven er tilpasset kommunale eiere, og er harmonisert med 
kommunelovens bestemmelser. Organisasjonsformen egner seg godt for 

tjenester kommunene utfører i samarbeid og i egen regi slik som 
sekretariat for kontrollutvalg. Et IKS har to styringsorganer; et 

representantskap, som velges av eierne, og et styre, som velges av 
representantskapet. Eierne har samlet sett ubegrenset ansvar, selskapet 

kan ikke gå konkurs. Alle eiere må være representert i eierorganet 
(representantskapet), ingen kan møte med fullmakt. Det er ikke anledning 

til å gjennomføre fjernmøter i eierorganet.  
 

 

2. Interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven 
Kommuneloven § 27 fastsetter at to eller flere kommuner «kan opprette 

et eget styre til løsning av felles oppgaver». Den nærmere organiseringen 
av samarbeidet skal fastsettes i egne vedtekter, men er for øvrig lite 

regulert, slik at det i stor grad er opp til kommunene å bestemme 
rammene for og innholdet i virksomheten. Ved §27 kan kommunene 

avtale å opprette virksomheten som eget rettssubjekt, og det er 
tilstrekkelig med ett styringsorgan hvor alle deltakerne skal være 

representert.  
 

Det øverste styringsorganet  kan ha andre organer under seg og kalle 
dette «styre». (se Kommuneloven med kommentarer 2006,Overå og 

Bernt s. 203).  Ikke alle kommuner trenger å være representert i dette 
styret. Styringen av dette selskapet kan etter dette bli ganske likt et IKS-

selskap, med noen av de samme begrensinger og muligheter.   

 
I forslaget til ny kommunelov er det foreslått å erstatte § 27 med 

kommunalt oppgavefellesskap, og regulere formen noe mer. Som i § 27 er 
det foreslått at eierne skal ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel 

av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre 
oppgavefellesskapets samlede forpliktelser. Det foreslås å gjøre 

opprettelse av et representantskap hvor samtlige deltagere skal ha minst 
ett medlem, obligatorisk. Det skal inngås en samarbeidsavtale mellom 

deltagerne som skal vedtas av kommunestyrene, men representantskapet 
kan vedta endringer i avtalen.  
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Interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven (og forslaget i den 

nye kommuneloven om oppgavefellesskap) brukes for selskaper som har 
til hensikt å løse felles kommunale oppgaver.  

 
Vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 28 er ikke aktuelt, da 

sekretariatet ikke kan være underlagt rådmannen. 
 

3. Aksjeselskap 
Aksjeselskapsformen er godt tilpasset for virksomheter som opererer i et 

marked med risiko- og konkurranseeksponering. Eiernes ansvar er 
begrenset til innskutt kapital. Øverste organ er generalforsamlingen, hvor 

kommunene utøver sitt eierskap. Generalforsamlingen velger styre. 
 

Med tilpasninger av selskapets formål og en avtale mellom eierne som 
utdyper dette kan selskapsformen benyttes til å organisere 

kontrollutvalgssekretariat. Det er ingen som har organisert sekretariatet 

for kontrollutvalg som aksjeselskap. 
 

4. Samvirkeforetak  
Samvirkeforetak er basert på medlemskap, ikke eierskap. Foretaket eies 

og styres av de som bruker/handler med foretaket, det vil si 
medlemmene. Kommuner kan være medlemmer. Medlemmene har 

begrenset økonomisk ansvar. Hovedregelen er at alle medlemmene har en 
stemme hver på årsmøtet. Et samvirke er regulert gjennom krav til 

vedtekter med et minimum av innhold. Årsmøtet er øverste organ og 
tilsvarer representantskapet og generalforsamlingen i et IKS og AS. 

 
Samvirkeforetak er særlig utbredt innen detaljhandel, landbruk, bolig og 

fiskeri, men har vært lite brukt av kommunene. Samvirkeforetak er en 
mulig organisasjonsform for egenregi, og kan derfor benyttes for et 

kontrollutvalgssekretariat.  

 
 

I tabellen nedenfor er det en sammenligning av de ulike 
organisasjonsformene. 
 
 

Kommuneloven. 
§ 27 

Interkommunalt 
selskap (IKS) 

  Samvirke-
foretak 

Aksjeselskap (AS)  

 

Rettssubjekt Kan være Ja   Ja Ja  

Styringsmulighet 
for eierne 

Vedtekter, valg 
av styret 

Selskapsavtale, 
valg av repskap 

  Vedtekter 
valg av 
delegat til 

Vedtekter, valg av 
fullmektiger til 
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Kommuneloven. 
§ 27 

Interkommunalt 
selskap (IKS) 

  Samvirke-
foretak 

Aksjeselskap (AS)  

 

årsmøtet generalforsamling 

Operative 
eierorgan 

 

Styre Representantskap    Årsmøte Generalforsamling   

Ansvar Ubegrenset Ubegrenset   Begrenset til 
innskutt 
kapital 

Begrenset til 
aksjekapitalen 

 

Krav om kapital Nei Nei   Ja Ja  

Møte og 
stemmerett i 
eierorganet 

Styret Repskapets 
medlemmer og 
personlige 
varamedlemmer 

  Medlemmer 
eller 
medlemmer 
med fullmakt 

Aksjonærer eller 
fullmektig med 
fullmakt fra eierne 

 

Hensikten bak 
modellen 

Drift av felles 
oppgaver  

Kan benyttes til 
alle typer 
kommunale 
tjenester. 

  Fremme 
medlemmenes 
økonomiske 
interesser 

Oppgaver av 
forretningsmessig 
art 

 

 

8.2 Nærmere om enkelte spørsmål 
Skatt 
Selskap som ikke har erverv som formål/tar ikke ut utbytte er fritatt for 

inntektsskatt. Dersom deler av virksomheten har erverv som formål, kan 
selskapet være skattepliktig for inntekter fra denne delen av 

virksomheten.  
 

Et kontrollutvalgssekretariat vil ikke ha erverv som formål, og vil være 

fritatt for inntektsskatt. En uttalelse fra Rokus’ revisor lyder «Når det 
opereres med samme selvkosttimepris ovenfor andre som ikke er 

medeiere og det kan dokumenteres at man ikke går med overskudd i 
forhold til dette salget, vil det kunne trekke mot at selskapet ikke er 

skattepliktig.»  
 

Momskompensasjon 
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Selskaper organisert etter IKS-loven og § 27 mottar momskompensasjon. 

Dette gjelder ikke for organisering i aksjeselskap eller samvirkeforetak.  

 
Regler om konkurranse i egenregi 

EUs innkjøpsregelverk omfatter egenregi3. Dette innebærer at minimum 
80% av aktiviteten til en virksomhet må utføres for eierne. Noe som igjen 

innebærer at ca. 20% av aktiviteten i selskapet kan utføres for andre enn 
eierne. Rokus’ salg av tjenester ligger i dag godt innenfor dette kravet. 

 
Bestemmelsen innebærer en klar begrensning på salg av tjenester for 

selskaper som driver i egenregi. En modell hvor selskapet eies av et fåtall 
av kommunene med sikte på salg til de øvrige er derfor ikke 

gjennomførbar.  
 

8.3 Drøfting av aktuelle organisasjonsformer 
 
Det er fire organisasjonsformer som fremstår som mulige; § 27, IKS, AS 
og samvirkeforetak.  

 
I drøfting av hvilken av disse organisasjonsform som er mest 

hensiktsmessig for vårt formål vil vi gå nærmere inn på styring av 

selskapet.   
 

Et interkommunalt samarbeid om kontrollutvalgssekretariat organisert i 
IKS, AS eller § 27 kan ha tre «styringsnivåer»:  

1. Kommunestyrene utpeker eierforsamlingen som er 
representantskapet i IKS, styret i §27 eller generalforsamling i AS.   

2. Eierforsamlingen utpeker et styre for selskapet. Styrets oppgave er 
å sørge for effektiv drift av selskapet. Styret innstiller til 

representantskapet på budsjett for selskapet. 
3. Det enkelte kontrollutvalg er sekretariatets oppdragsgiver og 

bestemmer hvilke oppgaver som skal utføres. Det er kontrollutvalget 
som innstiller til kommunestyret på budsjett for kommunens kontroll 

og tilsynsfunksjon. I dette inngår sekretariatets budsjett. 
 

Vi legger til grunn at eierforsamlingen i kontrollutvalgsekretariatet skal 

vedta både budsjettet og regnskapet for selskapet. I IKSer er dette 
lovregulert, og det er vanlig å ha to ordinære møter for behandling av 

disse sakene – ett på våren (regnskap) og ett på høsten (budsjett). Hvis 
det er ønskelig å redusere antall møter, vil det være gjennomførbart å 

legge frem begge disse sakene i vårmøtet (innen utgangen av april). 
Konsekvensen er at budsjettarbeidet må starte tidlig på året. 

 

                                                 
3 Direktivet for anskaffelser i klassisk sektor (direktiv 2014/24/EU), artikkel 12, vedtatt 

26.3.2014 



21/18 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS - 18/00157-1 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS : 9.11.16Utredning om mulig fusjon mellom FIKS og ROKUS - Endelig

 

15 
 

Interkommunalt arkiv Kongsberg som har 39 eiere, har hatt en ordning 

med ett årlig møte siden 2003. Kun 4 – 5 ganger har de hatt behov for å 

innkalle til ekstraordinært representantskapsmøte, og da for å behandle 
saker knyttet til opptak av nye eiere og nytt bygg. 

 
I aksjeselskaper er det kun krav om at eier skal vedta regnskapet. Det 

kan nedfelles i en eieravtale at generalforsamlingen også skal vedta 
budsjettet. Dette kan gjøres i samme møte som regnskapet blir behandlet, 

eller i et ekstraordinært møte i generalforsamlingen. 
 

Bred politisk forankring er mulig ved å involvere et bredere utvalg av 
folkevalgte i eierstyringen, som på Romerike hvor formannskapene/ 

kommunestyrene behandler alle sakene til representantskapsmøtene. I 
Follo gjennomføres generalforsamling/ representantskapsmøter for alle 

interkommunale selskap som har slike organer i regi av Follorådet. God 
informasjonsflyt fra selskapet til kommunen er viktig.  

 

I samtaler med rådmannsutvalgene på henholdsvis Øvre og Nedre 
Romerike ble det pekt på at en eierforsamling som må samle 20 

eiere(ordførere) to ganger pr år for å ivareta eierstyringen for et lite 
selskap er ressurskrevende. Man ba derfor om at organisasjonsmodeller 

som muliggjør en mindre eierforsamling drøftes i utredningen.  
 

Aksjeselskap tillater at eierne møter med fullmakt i eierforsamlingen. Vi 
mener likevel at aksjeselskapsformen er mindre egnet for en tjeneste som 

vår. Vi vil peke på at kontrollsekretariatene er kontrollutvalgenes egen 
ressurs for å kunne ivareta sitt mandat. Kontrollutvalgene er en viktig del 

av kommunens egenkontroll. Kontrollutvalgsekretariatene opererer ikke i 
marked preget av risiko- og konkurranse. Målet er heller ikke størst mulig 

avkastning på den innskutte kapitalen, men effektiv drift innen det 
vedtatte budsjettet.  Aksjeselskapsformen vil lett kunne redusere den 

kommunale tilhørigheten og kunne svekke kommunenes ansvar for 

selskapets utvikling og økonomi.   De viktige, kommunale oppgavene som 
sekretariatet ivaretar tilsier at ordførerne i kommunene bør kunne 

prioritere å delta i eierforsamlingene en eller to ganger per år.  
 

Kommunaldepartementet har startet et arbeid for å revidere IKS-loven. I 
denne forbindelse er det ventet at loven vil bli kunne bli endret når det 

gjelder representasjon i eierorganet og at muligheten til å gjennomføre 
fjernmøter vil bli innført. Dette ligger imidlertid noe frem i tid (anslagsvis 

et par år). 
   

Det tredje alternativet er organisering i medhold av § 27 i Kommuneloven. 
Dette er en styringsform som mange kontrollsekretariat i dag benytter. 

Styringsformen er fleksibel, men vårt inntrykk er at den primært benyttes 
i selskap med færre deltakere enn det som er aktuelt ved en fusjon 

mellom ROKUS og FIKS. Med IKS-loven har en på den annen side en 
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utprøvd og regulert styreform som ROKUS i dag drives innenfor og som de 

fleste kommunene har lang og positiv erfaring med.  

 
Det fjerde alternativet er samvirkefomen. Også dette alternativet tillater 

at eierne møter med fullmakt i eierforsamlingen. Det er ingen kommuner 
som har valgt å organisere sekretariatet etter denne organisasjonsformen 

pr. i dag. Kommunene i Follo og på Romerike har heller ikke erfaring med 
samvirkeforetaksformen i andre sammenhenger. Vi vil derfor ikke anbefale 

å bruke organisasjonsformen for å organisere kontrollutvalgsekretariatet.  
 

 

8.4 Anbefaling 
IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for 

en tjeneste som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere, slik 
tilfellet er for et kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet 

nettopp med sikte på interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 

Selskapsformen mangler noe smidighet i dag, da det ikke er mulig å møte 

med fullmakt i eierforsamlingen eller gjennomføre fjernmøter. Dette kan 
imidlertid bli endret ved den kommende revisjonen av IKS-loven. God 

kommunikasjon mellom selskapet og eierkommunene og gode systemer 
og rutiner som sikrer kommunene tilstrekkelig tid til å behandle sakene i 

forkant av representantskapets møter er en forutsetning. Det kan også 
vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett ordinært 

representantskapsmøte pr. år. Selv om kontrollsekretariatet har relativt få 
ansatte, ivaretar det viktige kommunale oppgaver som det bør være av 

interesse  for den politiske ledelsen i kommunen å delta i eierstyringen av.  
 

På denne bakgrunn anbefaler de daglige lederne at det nye selskapet 
organiseres som interkommunalt selskap, IKS, hvor det fremgår av 

formålet at selskapet er å levere sekretariatstjenester til 
kontrollutvalgene.  

 

Erfaringer fra sammenslåing av de 3 revisjonsenhetene på Romerike viste 
imidlertid at det er krevende å legge ned et IKS. Kommunaldepartementet 

må godkjenne søknad om avvikling, noe som krever administrative 
ressurser til forberedelse og et eget avviklingsstyre. Selskapet må avgi 

regnskap året etter at det er nedlagt. Det er også utfordringer knyttet til å 
opprette et nytt selskap. Det nye selskapet vil for eksempel ikke få 

organisasjonsnummer før alle kommunestyrene har vedtatt 
selskapsavtalen, og erfaringen er at dette tar tid. Selskapet må ha å ha 

organisasjonsnummer for å få opprettet bankkonto, inngå avtaler etc.  
Dette gjør at vi anbefaler å bygge videre på det eksisterende IKSet i 

Rokus med nytt navn og ny selskapsavtale. Selskapsavtalen bør suppleres 
av en eieravtale som vedtas av representantskapet. Ved overgangen til et 

nytt selskap må det tas høyde for at det nye selskapet må ha et 
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disposisjonsfond som en liten buffer mot utforutsette kostnader til pensjon 

og drift.  

 
Sett i forhold til selskapets størrelse foreslår vi at styret bør bestå av 3 

eiervalgte medlemmer og tre varamedlemmer i rekke. Begge kjønn skal 
være representert. Styret bør for øvrig settes sammen av personer med 

komplementær og relevant kompetanse, ha god rolleforståelse og 
personlige egenskaper som passer samt være motivert for styrearbeidet 

som er i tråd med KS’ anbefalinger for eierskap.  
 

Avslutningsvis vil vi peke på at erfaringene med samarbeid organisert som 
IKS mange steder er gode, selv der det er mange eiere. I Sør og Nord-

Trøndelag har de to sekretariatene hhv. 16 og 24 eiere. I Troms har 
sekretariatet 24 eiere. I Agder og Telemark eier 34 kommuner 

sekretariatet for kontrollutvalgene. Her benyttes ett av møtene til faglig 
oppdatering rundt spørsmål knyttet til kontroll og tilsyn. 
 

9 Kostnader og finansieringsmodell 

9.1 Forutsetninger 
Kontrollutvalgsekretariatene leverer en kunnskapsbasert tjeneste, hvor de 

ansattes kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Sekretariatets 
kapasitet henger også nøye sammen med bemanningen. Om lag 80% av 

kostnadene i de to selskapene er lønnsutgifter.  

 
 

Ved en fusjon vil vi kunne ta ut effektiviseringsgevinster ved at 
sekretariatet får større fleksibilitet til å ta ekstra oppdrag, mer 

standardisering og økt spesialisering samt bedre evne til å møte 
kommunereformens konsekvenser.  På driftssiden bør vi få en 

effektivisering ved lavere kostnader til tjenester som utarbeiding av lønn 
og regnskap, revisjon, arkiv, IKT mv. Kontrollsjef i FIKS, Jan T. Løkken, 

vurderer å gå av med pensjon ved årsskiftet 2017/2018. Det nye 
selskapet vil ha oppstart fra 1.1.2018. Med en lederfunksjon mindre åpnes 

en mulighet for innsparing.  

9.2 Budsjett for det nye selskapet 
Nedenfor er det presentert budsjett for 2018 i 2016-kroner med en noe 

redusert bemanning.  
 
Driftsinntekter  
Salgsinntekter    160 000 
Overføringer 4 006 786 
Andre driftsinntekter   
Sum driftsinntekter  4 166 786  
Driftsutgifter  
Lønn inkl. sosiale utgifter 3 369 786 
Kjøp av varer og tjenester    797 000 
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Sum driftsutgifter  4 166 786  
Brutto driftsresultat 0 
 
 
 
 

Kommunenes betaling vil da bli 4 mill. 2016-kroner, mot 4,6 mill. kroner 
om selskapene fortsetter hver for seg. 

 
I budsjettet ligger inntekter fra salg av tjenester til Asker inne. Dette er en 

kontrakt som går ut etter valget i 2019. 

9.3 Finansieringsmodell 
De to selskapene har i dag litt ulik finansieringsmodell. FIKS har 50% 

etter folketall og 50% fast beløp, mens Rokus har 40% etter folketall og 
60 % som et fastbeløp. Fastbeløpet fordeles etter medgått tid ved årets 

slutt.  
 

I tabellen nedenfor har vi regnet på hva den enkelte kommune må betale 

dersom vi legger FIKS’ finansieringsmodell til grunn. Det er folketall fra 
1.1.2016 som er lagt til grunn. 

 
  2018 nytt 

selskap 
2016 
dagens 
ordning 

Avvik 50% etter 
folketall 

50% fast Eierandel 
2016 

Innbyggere 
2016 

Enebakk 153 434 201 000 -47 566 53 265 100 170 2,6587 10 760 

Frogn 177 671 234 000 -56 329 77 501 100 170 3,8685 15 656 

Nesodden 191 116 252 000 -60 884 90 946 100 170 4,5396 18 372 

Oppegård 231 747 307 000 -75 253 131 577 100 170 6,5677 26 580 

Ski 247 563 328 000 -80 437 147 393 100 170 7,3572 29 775 

Vestby  180 908 238 000 -57 092 80 738 100 170 4,0301 16 310 

Ås 191 764 253 000 -61 236 91 594 100 170 4,5720 18 503 

Aurskog Høland 178 017 192 476 -14 459 77 848 100 170 3,8858 15 726 

Eidsvoll 215 203 222 542 -7 339 115 034 100 170 5,7419 23 238 

Fet 155 607 173 856 -18 249 55 438 100 170 2,7672 11 199 

Gjerdrum  131 485 153 966 -22 481 31 315 100 170 1,5631 6 326 

Hurdal  113 659 138 922 -25 263 13 489 100 170 0,6733 2 725 

Lørenskog 274 116 272 762 1 354 173 947 100 170 8,6826 35 139 

Nannestad 158 988 176 612 -17 624 58 819 100 170 2,9360 11 882 

Nes 201 204 211 981 -10 777 101 034 100 170 5,0432 20 410 

Nittedal  213 015 221 270 -8 255 112 846 100 170 5,6327 22 796 

Rælingen 185 240 197 938 -12 698 85 070 100 170 4,2463 17 185 

Skedsmo 356 221 341 731 14 490 256 051 100 170 12,7809 51 725 

Sørum 184 764 198 406 -13 642 84 595 100 170 4,2226 17 089 

Ullensaker 265 062 263 314 1 748 164 893 100 170 8,2307 33 310 
Totalt 4 006 786 4 578 776   2 003 393 2 003 393 100 404 706 
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Med denne modellen får alle kommunene bortsett fra de største 

(Skedsmo, Lørenskog og Ullensaker) lavere kostnader. Utslaget for Follo 
er større enn for Romerikskommunene, noe som kan forklares med at 

folketallet i Follokommunene totalt sett er lavere.  
 

I Rokus sin finansieringsmodell betaler kommunene 40% etter folketall og 
60% fast. Sistnevnte justeres etter årets slutt ut fra hvor mye tid det 

enkelte kontrollutvalg har brukt. En slik finansieringsmodell vil gi følgende 
fordeling av kostnader mellom kommunene.  
 
  2018 nytt 

selskap 
2016 
dagens 
ordning 

Avvik 40% etter 
folketall 

60% fast Eierandel 
2016 

Innbyggere 
2016 

Enebakk 162 815 201 000 -38 185 42 612 120 204 2,6587 10 760 

Frogn 182 204 234 000 -51 796 62 001 120 204 3,8685 15 656 

Nesodden 192 960 252 000 -59 040 72 757 120 204 4,5396 18 372 

Oppegård 225 466 307 000 -81 534 105 262 120 204 6,5677 26 580 

Ski 238 118 328 000 -89 882 117 915 120 204 7,3572 29 775 

Vestby  184 794 238 000 -53 206 64 591 120 204 4,0301 16 310 

Ås 193 479 253 000 -59 521 73 275 120 204 4,5720 18 503 

Aurskog Høland 182 482 192 476 -9 994 62 278 120 204 3,8858 15 726 

Eidsvoll 212 231 222 542 -10 311 92 027 120 204 5,7419 23 238 

Fet 164 554 173 856 -9 302 44 350 120 204 2,7672 11 199 

Gjerdrum  145 256 153 966 -8 710 25 052 120 204 1,5631 6 326 

Hurdal  130 995 138 922 -7 927 10 792 120 204 0,6733 2 725 

Lørenskog 259 361 272 762 -13 401 139 157 120 204 8,6826 35 139 

Nannestad 167 259 176 612 -9 353 47 055 120 204 2,9360 11 882 

Nes 201 031 211 981 -10 950 80 828 120 204 5,0432 20 410 

Nittedal  210 480 221 270 -10 790 90 277 120 204 5,6327 22 796 

Rælingen 188 260 197 938 -9 678 68 056 120 204 4,2463 17 185 

Skedsmo 325 045 341 731 -16 686 204 841 120 204 12,7809 51 725 

Sørum 187 879 198 406 -10 527 67 676 120 204 4,2226 17 089 

Ullensaker 252 118 263 314 -11 196 131 914 120 204 8,2307 33 310 
Sum 4 006 786 4 578 776   1 602 714 2 404 072 100 404 706 

 
I denne modellen vil besparelsen fordele seg slik at alle kommunene får 

lavere kostnader. Follokommunene får en noe høyere besparelse enn 
Romerikskommunene.  

 
I den siste modellen får folketallet mindre innvirkning på kommunenes 

betaling. Erfaring tilsier at kommunens størrelse har mindre å si for 
kontrollutvalgets behov for sekretariatsressurser enn for eksempel 

utvalgets engasjement. De daglige lederne anbefaler derfor en modell 
med 40% etter folketall og 60% fast som grunnlag for finansieringen av et 

fremtidig selskap. I tillegg vil selskapet ha behov for et oppstartstilskudd 
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som skal dekke flytting, innkjøp av kontor- og datautstyr, utvikling av 

grafisk profil, nettside mv. Vi stipulerer at dette kan dekkes innenfor en 

ramme på 500 000.-, og at kostnaden fordeles etter eierandelen. 
 

Begge selskaper har fond som bør bli tilbakeført eierkommunene ved 
nedleggelse av FIKS og endring av Rokus. Disse inntektene vil mer enn 

finansiere oppstarttilskuddet. 

9.4 Konsekvenser av kommunereformen 
I skrivende stund er det vanskelig å spå omfanget av kommunereformen i 

våre regioner. Konsekvensene av reformen vil etter planen slå inn fra 
2020 ved at selskapet kan få færre eiere. Det nye selskapet vil være godt 

forberedt på å takle eventuelle konsekvenser av kommunereformen, noe 
utredningen viser.  

 

10 Lokalisering  

Begge selskapene har i dag en gunstig fysisk plassering i forhold til 
reiseavstanden til møtene i sine utvalg. Begge sekretariatene har tatt i 

bruk moderne informasjonsteknologi og dette gjør at plasseringen av 
sekretariatet utenom møtene har mindre betydning for kommunikasjonen 

med utvalgene, kommunene, revisorene og andre. En fysisk 
samlokalisering har likevel flere fordeler, og muliggjør et tettere 

samarbeid om den løpende oppgaveløsningen.  

 
Oslo utgjør et kommunikasjonsmessig midtpunkt mellom Romerike og 

Follo og for Akershus som helhet. Vi mener at selskapets lokaliseres mest 
hensiktsmessig i Oslo. Fylkesrådmannen har i en e-post svart at han er 

positiv til eventuelt å få det nye selskapet som leietaker i 
fylkeskommunens lokaler i Galleri Oslo. Den pågående regionreformen 

peker på Lillestrøm som mulig hovedsete om noen år.  
 

Vi har også undersøkt prisnivået i Oslo sentrum og dette varierer med 
beliggenheten på kontorene. Vi antar det vil være mulig å leie funksjonelle 

kontorer i gangavstand fra Oslo S for ca kr 2 500 pr kvm pr. år. Da er 
varme og renhold inkludert i prisen.   

11 Konsekvenser   
En sammenslåing av FIKS og ROKUS vil skje som virksomhets-

overdragelse ved at arbeidsgiveransvaret for de ansatte i FIKS og ROKUS 

overdras fra henholdsvis Ås kommune og Rokus IKS til det nye selskapet 
med samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de har i dag. Det nye 

selskapet får da ansvaret for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår.  
 

Mulige fordeler ved fusjon: 
 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle 

tjenesten og gi bedre bistand til kontrollutvalgene. 
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 Sikre sekretariatets uavhengighet i forhold til revisor og rådmannen. 

 Bedre grunnlag for å takle komplekse saksfelt og økt saksmengde 

 Lettere å takle sykdom og vakanser. 
 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter 

kontrollutvalgets ønsker, og til å ta i bruk kontrollformer som f.eks. 
høring. 

 Lettere å rekruttere og holde på ønsket arbeidskraft.  
 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring. 

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver 
og øke graden av spesialisering i sekretariatet.  

 Holde kostnadene nede for eierne ved at bemanningen kan tilpasses 
kommunereformen. 

 
Mulige ulemper ved fusjon: 

 I et selskap med mange eiere kan det være utfordrende å 
koordinere eierstyringen. God kommunikasjon mellom selskapet og 

eierkommunene samt gode systemer og rutiner som sikrer 

kommunene tilstrekkelig tid til å viderebehandle selskapet saker i   
eierkommunenes organer kan bidra til å lette dette. Det kan også 

vurderes om det er ønskelig å gjennomføre kun ett ordinært 
representantskapsmøte pr. år. 

  
 For de ansatte kan det bli noe lengre reiseavstand mellom 

sekretariatets kontor og enkelte kommuner. Sekretariatene har 
allerede utstrakt bruk av elektronisk kommunikasjon i arbeidet, og 

en ordning med hjemmekontor på dager med møte vil avhjelpe 
eventuelle ulemper.   

 
 

12 Eventuell deltagelse fra andre  
 
Nasjonalt har det i de siste årene vært en utvikling der sekretariater slås 

sammen, får flere ansatte og omfatter flere kommuner/fylkeskommuner. 

Akershus og Oslo utgjør et naturlig nedslagsfelt for et felles sekretariat. 
Avstandene mellom kommunene er langt mindre enn i flere andre 

områder med felles sekretariat.   
 

I dag står Bærum og Asker kommuner samt Akershus fylkeskommune 
utenfor samarbeidet i FIKS og ROKUS. Vi har vært i kontakt med 

kontrollutvalgene i de aktuelle kommunene og sekretæren for 
kontrollutvalget Akershus Fylkeskommune og informert dem om vårt 

initiativ. Det synes ikke å være aktuelt for disse å gå inn på eiersiden i 
vårt nye selskap på det nåværende tidspunkt. 
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13 Dialog med de ansatte 
 
Vi har mottatt følgende uttalelse, som de ansatte i de to selskapene har 

blitt enige om i felleskap:  
 

«De ansatte har vært holdt kontinuerlig oppdatert om arbeidet. I april ble 
det gjennomført et felles høringsmøte med utgangspunkt i utkast til 

utredning om mulig fusjon. De ansattes innspill er innarbeidet i 
utredningen.  
 

De ansatte er positive til en sammenslåing. 

 
For de ansatte har det viktigste argumentet for en sammenslåing vært at 

man vil få et bredere fagmiljø der man kan dra nytte av den samlede 
kompetanse sekretariatet vil få. Dette vil kunne gi bedre tjenester til 

kontrollutvalgene. 
 

Et større sekretariat vil være mer robust i forhold til å ivareta sine 
tjenester til kontrollutvalgene ved f. eks. sykdom og annet fravær. 

 
For de ansatte er det usikkert hva kommunereformen vil bety for antallet 

ansatte i sekretariatene. I utredningen fremgår det at en ansatt i FIKS 

vurderer å gå av med pensjon ved årsskiftet 2017/2018. Dette vil kunne 
gi en fleksibilitet for et sammenslått sekretariat til å tilpasse seg endringer 

som følge av kommunereformen. For de ansatte vil dette gi bedre 
trygghet for det ansettelsesforholdet man har. For selskapet vil dette 

kunne bidra til å beholde den kompetansen man har.» 
 

 

14 Konklusjon og videre fremdriftsplan   

Konklusjon og Forslag til vedtak i kommunestyrene om nedleggelse og 
opprettelse av selskap.  

14.1 Konklusjon 

Sentrale utfordringer for kontrollutvalgene og sekretariatene i årene 
framover vil være:  

 
1. Flere og mer komplekse saker skal forberedes for 

kontrollutvalgsbehandling. 
2. Kontrollutvalget får flere oppgaver som krever økt kompetanse i 

sekretariatet. 
3. Sårbarhet ved sykdom og utfordringer for å rekrutter og holde på 

gode medarbeidere. 

4. Sammenslåing av kommuner i regionen vil øke sårbarheten i 
sekretariatene. 
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Dette krever et større fagmiljø i sekretariat med bred kompetanse. Vi 

mener en fusjon mellom FIKS og ROKUS vil gjøre det lettere å møte disse 

utfordringene.  
 

Det er viktig at vi er i forkant av utviklingen i regionen. Muligheten til å 
tilpasse et nytt selskap til endret antall eiere er tilstede nå, og bør gripes.  

 
De ansatte ser det som positivt at styrene satser på å beholde og utvikle 

selskapene. Dette gir økt jobbsikkerhet for de ansatte. 
 

14.2 Anbefalinger  

1. Effektivisering, bredere fagmiljø og reduserte kostnader for 
kommunene gjør at vi anbefaler en sammenslåing av FIKS og 

ROKUS fra 1. januar 2018. 
Etter en samlet vurdering synes en organisering som interkommunal 

selskap, IKS, best og vi anbefaler en slik organisering.  
2. Det nye selskapet gis navnet «Akershus kontrollutvalgssekretariat 

IKS». Forkortet: AKUS. 
3. De ansatte i FIKS og ROKUS tilbys ansettelse i det nye selskapet 

med samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som de har i dag. 
4. I forhold til selskapets størrelse anbefaler vi et styre med 3 

eiervalgte medlemmer og 2 eiervalgte varamedlemmer.  

5. Aktiviteten i det enkelte utvalg har større betydning for 
sekretariatets ressursbruk enn kommunens folketall. Vi anbefaler 

derfor at refusjonen driftsutgiftene fra kommunene baserer seg på 
følgende modell: 40%         etter folketall og 60% fast.  Dette gir en 

kostnadsreduksjon for alle kommunene i forhold til dagens situasjon. 
Det nye selskapet gis et oppstarttilskudd på 500 000.- kroner. 

6. Oslo utgjør et geografisk midtpunkt for de kommunene som deltar.      
Vi foreslår at kontoret plasseres sentralt i Oslo. 

 

14.3    Videre fremdriftsplan 
Forslaget innebærer en nedleggelse av FIKS og endring av Rokus. Formelt 

sett har kontrollutvalgene i Follo innstillingsrett i saken, fordi dette 
innebærer valg av sekretariatsløsning. På Romerike er det 

representantskapet i Rokus som innstiller til eierkommunenes 
kommunestyrer om endring i selskapsavtalen. Vi har funnet det 

formålstjenlig å be kontrollutvalgene på Romerike behandle sak om fusjon 
og endring av selskapsavtalen, og komme med en anbefaling som kan 

legges ved kommunestyrenes behandling.   
 

Dette innebærer at fremdriftsplanen vil bli ulik for Follo og Romerike: 

 
Follo: 

  

19.4.2016    Dialog med de ansatte om et 
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 utkast til utredning 

Juni Styret behandler et utkast til 

utredning 

Juni – september 2016 Eierne informeres 

September 2016 Styret behandler utredningen 

første gang. 

November Styret innstiller i saken  

Desember (16.12) Follorådet informeres 

Mars  Kontrollutvalgene innstiller i saken. 

Mars – april 2017  Kommunestyrene behandler 
opprettelse av nytt selskap  

Mai 2017  Interimsstyre etableres for 
utarbeiding av budsjett 

Leie av lokaler mm 

Juni 2017  Budsjettinnstilling fra FIKS 

Sept.2017 Budsjettinnst. fra kontrollutvalgene 

 

Romerike 

19.4.2016    

 

Dialog med de ansatte om et 

utkast til utredning 

Juni Styret behandler et utkast til 

utredning 

Juni – september 2016 Eierne informeres 

November desember  Administrativ høring 

Januar Styret innstiller til 

representantskapet i saken 

Februar Ekstra repskapsmøte 

Januar/februar Kontrollutvalgene behandler saken. 

–Mars april Kommunestyrene behandler 
opprettelse av nytt selskap  

 
 

Felles framdriftsplan etter at kommunestyrene har behandlet 

saken: 
 

Juni Interimsstyre etableres for 
utarbeiding av budsjett 2018, leie av 

lokaler mm 

Hele høsten Praktiske forberedelser for ny 
lokalisering/nytt selskap 

1. januar 2018  Oppstart nytt selskap 
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STYRET I FIKS 

Sak 22/18 Faglig forum 2018 - Evaluering 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 18/00044-7 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 

Alternativ 1 
Styret ber FIKS sende ut et evalueringsskjema av Faglig forum 2018 til deltakerne pr 
e-post, med svarfrist 28.11.18.

Alternativ 2 
Styret ber FIKS sende ut en evaluering av Faglig forum 2018 til deltakerne via en 
elektronisk question survey, med svarfrist 28.11.18. 

Vedlegg: 
Evalueringsskjema Faglig forum 2018 

SAKSUTREDNING: 
FIKS har praksis for å foreta en evaluering av Faglig forum for å ta lærdom av 
avholdelse av slike arrangement samt se forbedringspotensiale for avholdelse av 
slike arrangement i fremtiden. 

Faglig forum 2018 
Faglig forum 2018 ble avholdt 25.oktober i kommunestyresalen i Ski rådhus. 

Her deltok det 26 av 37 kontrollutvalgsmedlemmer i Follo samt 5 representanter fra 
tre ulike revisjonsselskap (Follo Distriktsrevisjon IKS, Deloitte AS og KPMG AS). 

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER 
Ved videreføring av ordningen med evalueringsskjema vil det medføre noe 
administrasjon i FIKS ved innhenting og analyse av tilbakemeldingene.  

Ved bruk av elektronisk question survey vil innhenting og analyse av 
tilbakemeldingene skje av dataverktøyet. Imidlertid vil en måtte påregne en kostnad 
ved kjøp av denne type tjenester. Denne kostnaden er estimert til rundt kr 1.800,-. 

Avslutning 
Saken legges frem for styret til diskusjon og behandling. 

Ås, 02.11.18 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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FAGLIG FORUM 2018 
EVALUERINGSSKJEMA 

Vi vil gjerne vite hva du synes om Faglig forum 2018, og setter pris på om du tar deg 
tid til å svare på noen spørsmål. 

1. Rolle/funksjon
Hva er din rolle/funksjon?

Sett kryss 
Kontrollutvalgsmedlem 
Ansatt i revisjon 
Ansatt i sekretariat 

2. Arrangementet
På en skala fra 1 til 6, der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra, hvordan vil du vurdere
følgende om arrangementet? (sett kryss)

1 2 3 4 5 6 
Forhåndsinformasjon 
Arrangementets 
relevans i forhold til 
din rolle 
Gjennomføringen av 
arrangementet 
Møtelokalene 
Bevertning (mat, 
drikke etc) 

3. Arrangementets innhold
På en skala fra 1 til 6, der 1 er svært dårlig og 6 er svært bra, hvordan vil du vurdere
arrangementets innhold? (sett kryss)

1 2 3 4 5 6 
Nivået på faglig 
innhold 
Mengden av faglig 
innhold 

4. Foredragene
Hvor fornøyd er du med de enkelte foredragene, både innhold og fremførelse (1
svært misfornøyd, 6 svært fornøyd)

4A 
Ny kommunelov – betydning for kontrollutvalg og sekretariat v/Anne Karin 
Femanger Pettersen (sett kryss)   

1 2 3 4 5 6 Deltok 
ikke 

Innhold 
Gjennomføring 
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Nytteverdi        
 
 
4B 
Rolle og oppgaver til personvernombudet v/Pascal G E Lhote (sett kryss)   

 1 2 3 4 5 6 Deltok 
ikke 

Innhold        
Gjennomføring        
Nytteverdi        

 
4C 
Ny personopplysningslov og EUs personvernforordning v/Anne Karin 
Femanger Pettersen (sett kryss)   

 1 2 3 4 5 6 Deltok 
ikke 

Innhold        
Gjennomføring        
Nytteverdi        

 
 
5. Oppsummering 
På en skal fra 1 til 6, der 1 er lite sannsynlig og 6 er svært sannsynlig, hvor 
sannsynlig er det at du (sett kryss)   

 1 2 3 4 5 6 
Vil få nytte av 
kunnskapen du fikk på 
arrangementet 

      

Vil delta på andre kurs/ 
arrangementet i vår 
regi 

      

 
 
6. Har du andre kommentarer, forslag til aktuelle temaer eller forslag til 

forbedringer, vennligst noter dette i kolonnen under: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Evalueringsskjema fylles ut og returneres innen 28.11.18  
pr. e-post: FIKS@follofiks.no   
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