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STYRET I FIKS 

Sak 1/19 FIKS Årsrapport 2018 - Foreløpig 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00044-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 

Styret tar FIKS Årsrapport for 2018 til foreløpig orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Styret i FIKS 

Vedlegg: 
FIKS Årsrapport 2018, Styret FIKS Behandlede saker 2018 

SAKSUTREDNING: 
I henhold til vedtektene kap 9.4 skal regnskapet, årsberetningen og 
revisjonsrapporten forelegges kommunestyrene som melding.  

Det foreslås at dette gjøres samlet. 

Revidert regnskap vil først foreligge til godkjenning på styremøtet den 13.juni 2019. 

VURDERING 
Det foreslås at en benytter definisjonen årsrapport istedenfor årsberetning. En vil da 
stå noe friere i hva årsrapporten kan inneholde. 

Avslutning  
Årsrapporten vil bli endret i samsvar med de merknader og innspill som fremkommer 
under behandlingen av saken. 

Ås, 21.02.19 

Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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1 Grunnlaget for FIKS  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 9  

 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  

 

 

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 

fylkeskommuner § 20 tredje ledd:  

 
Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 

den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke 

legges til kommunens eller fylkekommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den 

aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. 

Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle 

kommunen eller fylkeskommunen. 

 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble etablert fra 1. desember 2005.  

Selskapet har i dag syv deltakerkommuner: 

   
 Enebakk 

 Frogn 

 Nesodden 

 Oppegård  

 Ski  

 Vestby 

 Ås  

 

FIKS er etablert med hjemmel i kommunelovens § 27 om interkommunalt samarbeid. 

Kontrollutvalgssekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeid mellom 

deltakende kommuner.  

 

Formålet til FIKS følger av vedtektenes kap. 3:  

 
FIKS skal yte sekretariatsbistand til deltakende kommuners kontrollutvalg i samsvar med de til enhver tid 

gjeldende bestemmelser i KL og forskrifter om kontrollutvalg fastsatt med hjemmel i KL. 

Dersom styret beslutter det, kan det ytes bistand til andre kommuner enn deltakerkommunene. 

 

2 Styret 
2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i deltakerkommunenes kontrollutvalg med nestlederne 

som personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 

Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 

Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 



1/19 FIKS Årsrapport 2018 - Foreløpig - 19/00044-1 FIKS Årsrapport 2018 - Foreløpig : FIKS Årsrapport 2018

ÅRSRAPPORT 2018 

   

 2 

Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 

Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 

Medlem Odd Harald Røst (t.o.m. 17.9.18) 

Stein Martinsen Wik (f.o.m. 17.9.18) 

Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Chr. Bilet Ski Roar Thun 

Medlem Håkon L. Henriksen Ås Einride Berg 

 

Mangeårig styremedlem Odd Harald Røst, fikk høsten 2018 innvilget fritak fra vervet som 

leder av kontrollutvalget i Oppegård. Ny leder av kontrollutvalget og nytt styremedlem er 

Stein Martinsen Wik. 

 

I 2018 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 27 nummererte saker. Møtene ble som 

hovedregel holdt i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert 

styremøte og juleavslutning  

 

Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgene.  

 

2.2 Styrets oppgaver 
Styrets oppgave, jf. vedtektenes Kap 7.4, er å påse at sekretariatet drives i samsvar med 

gjeldende retningslinjer og vedtak og å utarbeide forslag til budsjett og økonomiplan.  

Styret har instruksjonsmyndighet overfor leder av sekretariatet i forhold til selve driften av 

sekretariatet og styret vedtar FIKS sitt budsjett. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for 

øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

3 Sekretariatet 
3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2017 hatt følgende ansatte: 

 

 Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder  

 Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling (t.o.m. 6.mars 2018) 

 Beate Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver i 60 % stilling (f.o.m. 1.8.18 t.o.m. 21.9.18)  

 

Kaldahl sa opp sin stilling i prøveperioden. Stillingen som rådgiver 60 % ble utlyst i 

oktober/november. Unni Westli ble tilsatt og vil tiltre stillingen 2.januar 2019. 

 

3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.18 - 6.3.18 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I perioden 7.3.18 – 

31.7.18 besto sekretariatet kun av kontrollsjef/daglig leder. Fra 1.8.18 og til 21.9.18 besto 

sekretariatet av en mann og en kvinne. I perioden 22.9.18 – 31.12.18 besto sekretariatet kun 

av kontrollsjef/daglig leder.  
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3.3 Arbeidsfordeling  
I perioden 2.1.18 - 6.3.18 ivaretok Lene H Lilleheier sekretærfunksjonen for 

kontrollutvalgene Frogn, Nesodden og Ås. I samme periode ivaretok Kjell Tore Wirum 

sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene Enebakk, Oppegård, Ski og Vestby, 

sekretærfunksjonen for fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski samt for 

styret i FIKS. 

Fra 7.mars og ut 2018 ivaretok Kjell Tore Wirum sekretærfunksjonen for de 7 

kontrollutvalgene, fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski samt for styret i 

FIKS. 

 

3.4 Kurs og opplæring 
Nedenfor følger en oversikt over kurs og opplæring sekretariatets ansatte deltok på i 2018:  

Dato Arrangement Deltakere Varighet Merknad 

25.1 Offentlige anskaffelser - Basiskurs Wirum 5,5 timer  

7.-8.2 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018 Wirum 11 timer  

20.2 Offentlige anskaffelser – Evalueringsmodeller Wirum 5,5 timer  

22.2 Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv Wirum 1,5 timer  

28.2 Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv Wirum 

Lilleheier 

1,5 timer  

13.-14.3 NKRF Arena for forvaltningsrevisjon 2018 Wirum 8 timer  

15.3 NKRF Møteplass for selskapskontroll 2018 Wirum 6 timer  

20-21.3 FKT Sekretariatskonferansen 2018 Wirum 10 timer  

4.4. Agresso – Opplæring fakturabestilling Wirum 1,5 timer  

5.-6.4 Oslofjord-samling for KU sekretariat Vår 2018 Wirum 8 timer Arrangør 

16.-17.4 

25.4 

Obligatorisk HMS-kurs Wirum 18 timer  

29.8 Dagskurs Public 360 Kaldahl 6 timer  

10.9 Offentlige anskaffelser – Basiskurs Kaldahl 5,5 timer  

15.-16.11 Oslofjord-samling for KU sekretariat Høst 2018 Wirum 8 timer  

SUM   97,5 timer  

 

Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte er et viktig tiltak i forbindelse med 

kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Sekretariatets målsetning er å være 

oppdatert innen tilsyn- og kontrollfeltet til enhver tid for å kunne yte en forsvarlig 

sekretariatsbistand til kontrollutvalgene. 

   

3.5 Sekretariatets oppgaver 
Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og saksbehandling/ 

utredning til hjelp for kontrollutvalgene. Det er utviklet rutiner for innkalling, sakspapirer 

og oppfølging av møtene i kontrollutvalgene. I dette arbeidet inngår innhenting av 

informasjon fra kommunen, revisjonen og andre, skriving av saksframlegg med forslag til 

vedtak og kvalitetssikring av hver sak. Sekretariatet har ansvaret for at utvalgenes vedtak 

blir formidlet til rette instans og for at vedtakene blir fulgt opp. Publisering av innkallinger 

og protokoller fra utvalgene på kommunenes nettsider i tillegg til FIKS sin nettside, er en 

viktig del av informasjonsarbeidet.    
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FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 

arkivansvaret for kontrollutvalgene. 

 
3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  

I 2018 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  

Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 

til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune. Det er ulik praksis hos kommunene 

om kontrollutvalgenes møtedokumenter publiseres samt hvordan.  

Når varamedlemmer innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 

 

FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 

kommune «Public 3600».   

 
3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  

Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 

bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 

IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 

journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   

 

Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 

avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien. Grunnet 

planer om oppgradering/rehabilitering av kontorlokalene i Rådhusplassen 29, ble FIKS nødt 

til å flytte over i midlertidige kontorlokaler på Bjørnebekk for perioden juli – september. 

FIKS flyttet tilbake til Rådhusplassen 29 i midten av september. Rett før jul ga Ås kommune 
v/økonomisjef melding til FIKS om flytting av sekretariatet grunnet Ås kommune sitt behov 

for kontorlokalene FIKS hadde. Ny kontorplassering blir Skoleveien 3 («Gul-huset»). 

Flytting vil skje over nyttår.    

 
3.5.3 Selskapskontrollen 

Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 

kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 

interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 

2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  

 

Grunnet underbemanning i FIKS ble det ikke utført selskapskontroll i 2018. 

 
3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 

Kommunene i Follo hadde i 2018 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 

er deltakere i Follo Distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 

Vestby har Deloitte AS som regnskapsrevisor. Både Vestby og Frogn setter 

forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 

oppdragsansvarlig revisor for hele revisjonsoppdraget, dvs. både regnskaps- og 
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forvaltningsrevisjon. Ved konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for 

kontrollutvalgene.  

 

FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 

 
3.5.5 Informasjon om FIKS 

Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 

kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 

Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 

forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 

på sidene.  

 

Grunnet at nettsidene til FIKS var bygget på en gammel plattform som ikke lenger lot seg 

oppgradere, ble nettsidene inaktive 11.desember 2018. FIKS får bistand fra Ås kommune 
v/IKT til å opprette ny nettside som vil ivareta kravene til universell utforming. 

 
3.5.6 Internkontroll 

Nedenfor følger en oversikt over avvikshåndtering i FIKS i 2018: 
 Kategori Avvik Merknad 

Kontrollutvalg    

 Møtedeltakelse Ikke meldt forfall (4) 

Innmeldt forfall ikke registrert (1) 

 

 Godtgjørelse Manglende utbetaling (3) 2 av avvikene knytter seg til 2017. 

Mangelfull kommunikasjon mellom 

FIKS og politisk sekretariat 

 Kontaktinformasjon Manglende mottak av innkalling (1) Feil registrert e-post adresse 

 Innkalling Mangelfullt vedlegg i sak (1) Kommunen hadde kun oversendt 

foreløpig årsmelding. Komplett 

årsmelding ble ettersendt til utvalget. 

 Protokoll  Forsinket utsendelse (1) Skyldes høyt arbeidspress før påske 

 Møtested/-lokale  Endret møtested (3) Skyldes dobbeltbooking i kommunen 

FIKS-styret    

 Møtedeltakelse Ikke meldt forfall (1)  

 Godtgjørelse Manglende utbetaling (1) Sammenheng med omlegging av 

lønnssystem i Ås kommune 

FIKS    

 Journalføring Tilsendt dokument ikke mottatt (2) 

Innkommet post lagt feil (1) 

Tilsendte dokument som ikke var 

mottatt er sendt på nytt fra 

kommunen 

 Dokumentoffentlighet Mangelfull vurdering (1) Vurdering foretatt og rettet opp 

 Sak-/arkivsystem Nedetid (2) Fulgt opp av Ås kommune v/IKT 

 Nettside Nedetid (2+) Skyldes mangelfull 

oppdatering/gammel plattform 

 Anbudskonkurranse Forsinket anbudsutlysning (1) Mangelfull kommunikasjon med 

kommunen for bistand til utlysning 

 

3.5.7 Fortsatt drift 

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i 2018 vært sårbar grunnet 

underbemanning. 
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Oppegård kommune og Ski kommune vedtok før jul 2018 å si opp avtalen om FIKS med 

endelig uttreden 1.1.2020. Dette har en naturlig sammenheng med at kommunene opphører 

som egne enheter 31.12.19 og at Nordre Follo kommune formelt etableres fra og med 

1.1.2020. Det pågår for tiden et utredningsarbeid om sekretariatsordning for 

kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. Vedtak om valg av sekretariatsordning vil 

foreligge vinteren/våren 2019.  

I tillegg har Nesodden kommune vedtatt å tre ut av FIKS. Vedtaket er gjort på bakgrunn av 

vedtakene i Oppegård kommune og Ski kommune. Nesodden kommune vil da formelt tre 

ut av FIKS fra og med 1.1.2020. De øvrige deltakerkommunene er blitt orientert om 

vedtaket. 

 

4 Virksomhet i 2018   
4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 50 møter i kontrollutvalgene i 

2018. Utvalgene har behandlet til sammen 260 nummererte saker.  

 

 

2018 2017 2016 2015 

Utvalg 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Antall 

møter 

Antall 

saker 

Enebakk 9 36 6 34 6 48 7 57 

Frogn 6 42 7 38 6 43 7 51 

Nesodden 8 42 7 41 7 59 7 47 

Oppegård 6 30 6 29 7 43 7 40 

Ski 7 46 8 49 7 59 7 46 

Vestby 6 27 7 31 6 42 8 38 

Ås 8 37 7 34 7 48 8 43 

 

  

    

  

SUM 50 260 48 256 46 342 51 322 

 

I tillegg har det vært avholdt 2 fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 

hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-

prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 

4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2018 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 

kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  Antall 

Sak Beskrivelse 2018 2017 2016 

Regnskapsrevisjon (RR):     

Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning 7 7 7 

Årsregnskap fra kommunale foretak (DFI KF) Revisjonsberetning 1 - - 

Årsregnskap fra foretak (Vestby havn/Son 

havnekontor) 

Revisjonsberetning 1 1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 5 6 5 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016    7 

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017   7  

Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2018  7   

Revisjonens rapport pr 31.12.15    2 

Revisjonens rapport pr 30.4.16    6 
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Revisjonens rapport pr 31.10.16   2 6 

Revisjonens rapport pr 30.4.17   6  

Revisjonens rapport pr 31.10.17   4  

Revisjonens rapport pr 31.12.17  4   

Revisjonens rapport pr 30.4.18  4   

Revisjonens rapport pr 31.10.18  4   

Oppsummering interimsrevisjon 2017  1   

Oppsummering revisjon 2017  3   

Kundebrev   - - 

Nummerert brev  2 3 3 

     

Forvaltningsrevisjon (FR):     

Prosjektplan – Overordnet analyse   - 7 

Overordnet analyse 2017-2020   - 7 

Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  10(14) 17 12 

Forvaltningsrevisjonsrapporter   16(17) 12 13 

Forvaltningsrevisjonsrapport Fellesprosjekt: Follo 

landbrukskontor 

1(5)   

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - - 3 

     

Påse-ansvar overfor revisor:     

Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  3 6 - 

     

Valg av revisjonsordning/valg av revisor:     

Valg av revisjonsordning 2018: Nordre Follo (Oppegård 

og Ski), Frogn 

2(3)   

Valg av revisjonsordning (deltakelse i FDR IKS) 2018: Enebakk, Nesodden og 

Ås 

3   

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 

2017: Vestby 

- 1 2 

Valg av forvaltningsrevisor 2016/2017: Frogn og Vestby 

2018: Frogn 

1 2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 

revisor 

2017: Oppegård  

2018: Oppegård 

1 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 

2018: Vestby 

1 1 - 

     

Andre tilsyns-/kontrolloppgaver:     

Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - - 

Utredninger/undersøkelser  1 - 2 

Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  

Østfold kommunerevisjon IKS 

 - - 4 

     

SUM  78(88) 76 89 

 

4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Faglig forum 2018 ble avholdt 25. oktober i kommunestyresalen i Ski rådhus. Møtet samlet 

26 medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i 

år var presentasjon av ny kommunelov v/generalsekretær i Forum for Kontroll og Tilsyn 

(FKT) og GDPR/ny personopplysningslov og krav til kommunene om opprettelse av 

personvernombud v/personvernombudet i Ski kommune. 
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4.4 Samordning av tilsyn 
Kontrollsjef/daglig leder har deltatt på 2 møter med Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

vedrørende samordning av tilsyn mellom kommuner og statlig forvaltning. Plan for 

samordnet tilsyn 2018 ble lagt frem for kontrollutvalgene som orienteringssak. 

 

4.5 Kjøp av konsulent-/rådgivningstjenester fra andre 
Grunnet underbemanningen i sekretariatet i 2018, ga styret fullmakt til kontrollsjef/daglig 

leder å kunne kjøpe konsulent-/rådgivningstjenester fra andre sekretariat ut 2018 frem til ny 

rådgiver ville tiltrå stillingen i 2019. FIKS inngikk avtale med Romerike 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) om konsulent-/rådgivningstjenester basert på 

enkeltoppdrag. 

 

4.6 Fusjon med andre sekretariat  
FIKS fikk høsten en invitasjon til dialog om fremtidig sekretariatssamarbeid med Romerike 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS). Styreleder og daglig leder deltok i et uformelt 

møte med daglig leder og styreleder i ROKUS IKS.  

 

Det daglige lederne i FIKS og ROKUS IKS har startet arbeidet med å oppdatere utredningen 

som ble gjort høsten 2016 vedrørende sammenslåing/fusjon av FIKS og ROKUS IKS. I tillegg 

har Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) tatt kontakt med FIKS 

og ROKUS IKS for å se på muligheten for å få etablert et større interkommunalt 

sekretariatsselskap i region Viken.  

 

Dette arbeidet vil følges opp i 2019 med målsetning om å kunne legge frem en utredning og 

utkast til selskapsavtale overfor deltakerkommunene i Akershus og Buskerud før sommeren 

2019. 

 

5 Økonomi 
5.1 Sekretariatets drift i 2018 
Det følger av vedtektenes Kap. 6.2  

 
Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt basistilskudd på hver kommune som utgjør 50 % av 

driftskostnadene og de resterende 50 % av driftskostnadene fordeles etter folketall.  

 

Tilskuddet fra deltakerkommunene i 2018 var på til sammen kr 1 870 000,-.  

Lønn- og sosiale utgifter utgjør den største posten på FIKS sitt budsjett.  

 

Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 452 390,74. 

Dette skyldes i stor grad at stillingen som rådgiver 60 % sto vakant store deler av 2018. 

Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018 blir bokført og utbetalt i 2019. 

  

5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsuttalelse. 
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6 Oppsummering 
Med underbemanning i sekretariatet, var 2018 et krevende driftsår for FIKS. 

 

Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2018 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 

Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 

har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 

at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  

 

Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 

å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 

 

2019 vil by på en del utfordringer for sekretariatet med den pågående 

kommunesammenslåingen i Nordre Follo, Nesodden kommune sin uttreden av FIKS samt 

påbegynt arbeid med å få FIKS til å bli en del av et større interkommunalt sekretariat i 

region Viken.  

I tillegg vil det høsten 2019 bli konstituert nye kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023. 

Sekretariatet ser behovet for at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring av nye 

kontrollutvalg.  

 

  

Ås, 13.juni 2019 

 

 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 

Styreleder  Nestleder 

   

   

   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Stein Martinsen Wik/s./ 

   

   

   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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STYRET 

BEHANDLEDE SAKER 2018 
Møte nr./ 
dato 

Saks nr. Sakstittel Status 

28.02.18 
1/18 FIKS Årsberetning 2017 – Foreløpig A 
2/18 FIKS Årsregnskap 2017 - Foreløpig A 
3/18 Faglig forum 2018 A 
4/18 Rapport fra sekretariatet A 
5/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
6/18 Referat og orienteringer A 

14.06.18 
7/18 FIKS Årsberetning 2017 A 
8/18 FIKS Årsregnskap 2017 A 
9/18 FIKS – Regnskapsrapport pr 7.juni 2018 A 
10/18 FIKS Budsjett 2019 B 
11/18 Faglig forum 2018 A 
12/18 Rapport fra sekretariatet A 
13/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
14/18 Referat og orienteringer A 

13.09.18 
15/18 FIKS – Regnskapsrapport pr 6.september 2018 A 
16/18 FIKS – Lønnsoppgjør 2018 A 
17/18 Faglig forum 2018 A 
18/18 Rapport fra sekretariatet A 
19/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
20/18 Referat og orienteringer A 

08.11.18 
21/18 Samarbeid mellom FIKS og ROKUS IKS O 
22/18 Faglig forum 2018 – Evaluering B 

06.12.18 
23/18 FIKS – Regnskapsrapport pr 30.november 2018 A 
24/18 Rapport fra sekretariatet O 
25/18 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene A 
26/18 Møteplan 2019 A 
27/18 Referat og orienteringer A 

Kode Forklaring 
A Saken er avsluttet 
B Under behandling 
O Til videre oppfølging 
U Saken går ut 
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STYRET I FIKS 

Sak 2/19 FIKS Årsregnskap 2018 - Foreløpig 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00043-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 

Styret tar FIKS sitt årsregnskap for 2018 til foreløpig orientering. 

Avgjørelsesmyndighet: 
Styret i FIKS 

Vedlegg: 
FIKS Årsregnskap 2018, FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 - 2018, FIKS 
Tilbakebetaling kommuner 2018 

SAKSUTREDNING: 
I henhold til vedtektene kap 9.4 skal regnskapet, årsberetningen og 
revisjonsrapporten forelegges kommunestyrene som melding.  

Årsregnskapet til FIKS føres som en del av Ås kommunes årsregnskap og den 
ordinære revisjonen vil bli utført i forbindelse med Follo Distriktsrevisjon IKS sin 
revisjon av kommunens årsregnskap. 

Revidert regnskap vil først foreligge til godkjenning på styremøtet den 13. juni 2019. 

VURDERING  
Lønn og sosiale utgifter 
Lønn og sosiale utgifter viser et mindreforbruk på kr 238.198,78. 

Lønn faste stillinger viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på litt over kr 125.000,-
. Dette skyldes at rådgiverstillingen sto vakant i over 6 måneder i 2018. Styret 
innvilget økonomisk kompensasjon til kontrollsjef/daglig leder for overtid i 2018. 
Denne bokføres og utbetales i 2019. 

Godtgjørelse folkevalgte er oppført som kr 0,- i 2018. Dette skyldes at utgiften først 
blir bokført og utbetalt i 2019. I den sammenheng bør en vurdere å avsette deler av 
årets mindreforbruk til bundne driftsfond for å dekke disse utgiftene i 2019. 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. viser et mindreforbruk på kr 132.818,60. 

Bevertning ved møter/utvalg omfatter utgifter til julemiddag i forbindelse med 
styremøte 6.desember 2018. 
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Bevertning ved kurs/opplæring omfatter utgifter til bevertning i forbindelse med Faglig 
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus. 
 
Diverse utgiftsdekning omfatter gavekort til foredragsholdere i forbindelse med Faglig 
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus. 
 
Velferdstiltak/gaver ansatte omfatter påskjønnelse til Jan T. Løkken på 3.000 kroner i 
forbindelse med at han gikk av med pensjon i 2017. Utgiften er bokført i 2018. Øvrige 
utgifter under denne posten er i sammenheng med gave fra Styret i FIKS til Lene H 
Lilleheier som sluttet vinteren/våren 2018. 
 
Portoutgifter omfatter i hovedsak utgifter til utsendelse av 
forvaltningsrevisjonsrapporter og kommunenes årsrapporter og årsregnskap i 
papirutgave til kontrollutvalgenes medlemmer. 
 
Stillingsannonser omfatter utgifter knyttet til ny utlysning av rådgiverstilling på 
www.finn.no høsten 2018. 
 
Kurs og opplæring viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.  
 
Oppholdsutgifter kurs viser et vesentlig merforbruk. Dette har sammenheng med at 
FIKS fikk ansvaret for å være ansvarlig/koordinator for Samling for 
kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2018. Ås kommune 
v/Økonomiavdelingen har bistått FIKS med å sende refusjonskrav til de deltakende 
sekretariatene. Reelt forbruk på denne posten er om lag kr 14.490,90. Refusjoner 
fremkommer under posten 177000 Refusjon fra andre. 
 
Kompetanseutviklingstiltak viser kr 0,-. Dette skyldes at posten knytter seg til 
folkevalgtopplæring for kontrollutvalg. Det har ikke vært avholdt folkevalgtopplæring 
for kontrollutvalgene i 2018. 
 
Kjøregodtgjørelse viser et mindreforbruk i forhold til budsjett. 
 
Husleie viser et mindreforbruk på kr 17 500,- i forhold til budsjett. Grunnet at FIKS 
måtte flytte over i midlertidige kontorlokaler i forbindelse med rehabilitering av 
Rådhusplassen 29, har Ås kommune v/økonomiavdelingen avtalt at FIKS ikke ville bli 
fakturert for husleie for juli og august 2018. 
 
Andre leieutgifter omfatter parkeringsavtale med Europark AS vedrørende 
Rådhusplassen 33 for 2 P-plasser til FIKS sine ansatte. Disse faktureres kvartalsvis. 
 
Kontigenter omfatter FIKS sine medlemskontingenter i NKRF og FKT samt personlig 
medlemskontingent i NKRF for kontrollsjef/daglig leder. 
  
Lisenser omfatter blant annet domeneavgift for www.follofiks.no 
 
Kjøp fra andre 
Kjøp fra andre viser et merforbruk på kr 24.900,- 
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Kjøp fra kommuner omfatter FIKS sin avtale med Ås kommune om merkantile 
tjenester innen blant annet regnskapsføring, lønn, IKT og arkiv. 
 
IKS der kommunen ikke er deltaker omfatter FIKS sitt kjøp av sekretariatstjenester 
fra ROKUS IKS i november/desember 2018. I forbindelse med underbemanning i 
FIKS høsten 2018, ga styret i FIKS fullmakt til kontrollsjef/daglig leder til å kunne 
kjøpe noe rådgiver-/konsulentbistand fra ROKUS IKS ut året 2018 frem til 
rådgiverstillingen var besatt. 
 
Refusjoner  
Refusjon fra andre kommuner er i henhold til budsjett for 2018. Ved en feilregistrering 
av Ås kommune v/økonomiavdelingen viser opprinnelig budsjett en mindreinntekt på 
kr 50.000,- i forhold til reelt budsjett. 
 
Refusjon fra andre må ses i sammenheng med posten 115010 Oppholdsutgifter kurs. 
 
Momskompensasjonsinntekter 
Momskompensasjon omfatter refusjon av mva. på varer og tjenester som erstatter 
varer og tjenester utført i egenregi. 
 
4400 FIKS  
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 452 390,74. 
 
Bundet driftsfond  
Dato Tekst Beløp 

01.01.18 Inngående balanse 182 201,31 

01.02.19 Avsetning fond FIKS årsoppgjør 2018 452 390,74 

 SUM 634 592,05 

 
Pr 31.12.18/01.02.19 disponerer FIKS omløpsmidler tilsvarende kr 634.592,05. 
  
VURDERING 
En vil foreslå at deler av mindreforbruket for 2018 overføres bundne driftsfond for å 
dekke godtgjørelse folkevalgte 2018 som blir bokført og utbetalt i 2019. 
 
Det vil også være behov for ekstramidler for 2019 for å kompensere for 
ekstrautbetaling til kontrollsjef/daglig leder for overtid i 2018 som bokføres og 
utbetales i 2019. I tillegg vil det trenges ekstramidler til lønnsoppgjøret i 2019. 
 
En vil foreslå at kr 420.000,- av årets mindreforbruk tilbakeføres kommunene etter 
samme fordelingsnøkkel som kostnadsfordelingen for kjøp av sekretariatstjenester. 
 
En vil foreslå at bundet driftsfond etter dette vil være på kr 214.592,05.    
En er av den formening at et bundet driftsfond av denne størrelsen vil kunne dekke 
utgifter overført fra 2018 og utforutsette utgifter som vil kunne dukke opp i løpet av 
2019. 
  
Revisjonsuttalelse  
Follo Distriktsrevisjon IKS vil avgi en revisjonsuttalelse til FIKS sitt regnskap for 2018. 
Revisjonsuttalelsen vil foreligge etter avleggelse av revisjonsberetning 15.april 2019. 
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Avslutning  
Saken legges frem for styret til foreløpig orientering. 
 
 
Ås, 21.02.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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STYRET I FIKS 

Sak 3/19 Rapport fra sekretariatet 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00045-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 

Styret tar rapporten fra sekretariatet til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 
Sekretariatet vil blant annet orientere om følgende: 

Bemanningssituasjonen  
Unni Westli tiltrådte rådgiverstillingen 2.januar 2019. FIKS er med dette fullbemannet 
i henhold til tildelte stillingshjemler.  

Kontorsituasjonen  
FIKS flyttet inn i kontorlokaler i Skoleveien 3 (Gul-huset) 2.januar 2019. 
Kontrollsjef/daglig leder følger opp leieavtalen mellom FIKS og Ås kommune som 
vertskommune.  
Styremøter vil fremdeles kunne avholdes i Rådhusplassen 29.  

Deltakerkommuner i FIKS  
Før jul 2018 vedtok Oppegård, Ski og Nesodden å tre ut av samarbeidet FIKS. 
Oppsigelsestiden vil løpe ut 2019.  
Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski har anbefalt at Nordre Follo viderefører 
deltakelse i FIKS fra 1.1.2020. Saken er ikke kommet til behandling i fellesnemnda 
for Nordre Follo. Status for Nesodden er ikke avklart.  

Samarbeid/fusjon mellom FIKS, KUBIS og ROKUS IKS  
Styreleder og daglig leder i FIKS har hatt møter med styreleder og daglig leder i 
KUBIS og ROKUS IKS 14.januar og 8.februar. Det er berammet et nytt møte 
25.februar.
De daglige lederne har hatt tre telefonmøter samt ett møte 31.januar.
De daglige lederne jobber for tiden med å få frem et utkast til avtale om fusjon av de
tre sekretariatene. Målsetningen er å få lagt frem saken for styrene og kommunene i
løpet av våren 2019.

Ås, 21.02.19 

Kjell Tore Wirum/s./  
Kontrollsjef/daglig leder 
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STYRET I FIKS 

Sak 4/19 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00046-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 

Styret tar rapport om arbeidet i kontrollutvalgene til orientering. 

Vedlegg: 

SAKSUTREDNING: 

Styrets medlemmer orienterer om aktuelle saker i egne kontrollutvalg. 

Ås, 21.02.19 

Kjell Tore Wirum/s./  
Kontrollsjef/daglig leder 



STYRET I FIKS 

Sak 5/19 Referat og orienteringer 

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum Saksnr.: 19/00058-2 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 

Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 

Vedlegg: 
Protokoll Styret i FIKS 061218, Vedrørende oppsigelse av avtale knyttet til Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat FIKS (Nesodden kommune), Oppsigelse 
av selskapsavtale for Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Oppegård 
kommune), Varsel om oppsigelse av avtale for Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat (Ski kommune), Styret FIKS Aktivitetsplan pr 020119 

SAKSUTREDNING: 

Referatsaker (RS): 

RS 01/19 Protokoll Styret i FIKS 06.12.18 (vedlagt) 

Orienteringssaker (OS): 

OS 01/19 Vedrørende oppsigelse av avtale knyttet til Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat FIKS, Nesodden kommune, datert 21.12.18 
(vedlagt) 

OS 02/19 Oppsigelse av selskapsavtale for Follo Interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat, Oppegård kommune, datert 11.12.18 (vedlagt) 

OS 03/19 Varsel om oppsigelse av avtale for Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat, Ski kommune, datert 17.12.18 (vedlagt) 

OS 04/19 Aktivitetsplan pr 02.01.19 (vedlagt)  

Ås, 21.02.19 

Kjell Tore Wirum/s./  
Kontrollsjef/daglig leder 



MØTEPROTOKOLL 

Styret i FIKS 

Møtetid: 06.12.2018 kl. 18:00 
Sted: Store salong, Ås kulturhus 

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. 

Møtende medlemmer:  
Thorbjørn Nerland (Enebakk) styreleder, Jeanette Hoel (Vestby) nestleder, Knut 
Erik Robertsen (Frogn), Arne Maus (Nesodden), Stein Martinsen Wik (Oppegård), 
Lars Christian Bilet (Ski), Håkon Lars Henriksen (Ås) 

Møtende varamedlemmer: 
ingen 

Forfall: 
ingen 

Fra FIKS møtte: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder (forlot møtet under Eventuelt) 

Møtesekretær: 
Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder 

Diverse merknader: 
Styreleder meldte en sak under Eventuelt. 

Møteprotokoll godkjent 10.12.2018 

Thorbjørn Nerland/s./ Jeanette Hoel/s./ 
Styreleder Nestleder 
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Saksliste 

 Side 

Saker til behandling 

23/18 18/00106-3 FIKS - Regnskapsrapport pr 30. november 2018 3 

24/18 18/00045-4 Rapport fra sekretariatet 4 

25/18 18/00046-4 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene 5 

26/18 18/00181-1 Møteplan 2019 6 

27/18 18/00041-4 Referat og orienteringer 7 

Eventuelt 
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Sak-23/18 
FIKS - Regnskapsrapport pr 30. november 2018 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Styret tar regnskapsrapporten pr 30.november 2018 til orientering. 
 
 
Styret i FIKSs behandling 06.12.2018: 
Styreleder innledet. 
 
Kontrollsjef/daglig leder orienterte. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 06.12.2018: 
 
Styret tar regnskapsrapporten pr 30.november 2018 til orientering. 
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Sak-24/18 
Rapport fra sekretariatet 

Sekretariatets innstilling: 

Styret tar rapporten fra sekretariatet tas til orientering. 

Styret i FIKSs behandling 06.12.2018: 
Kontrollsjef/daglig leder orienterte. 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Styret i FIKSs vedtak 06.12.2018: 

Styret tar rapporten fra sekretariatet tas til orientering. 
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Sak-25/18 
Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene 

Sekretariatets innstilling: 

Styret tar rapport om arbeidet i kontrollutvalgene til orientering. 

Styret i FIKSs behandling 06.12.2018: 
Styrets medlemmer orienterte om arbeidet i sine respektive kontrollutvalg. 

Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Styret i FIKSs vedtak 06.12.2018: 

Styret tar rapport om arbeidet i kontrollutvalgene til orientering. 
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Sak-26/18 
Møteplan 2019 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2019: 
 
Torsdag 28.februar  
Torsdag 13.juni 
Torsdag 26.september 
Torsdag 28.november 
 
Styremøtene har møtestart kl. 18:00. 
 
 
Styret i FIKSs behandling 06.12.2018: 
Styreleder viste til forslag til møteplan. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 06.12.2018: 
 
Styret vedtar følgende møteplan for 2019: 
 
Torsdag 28.februar  
Torsdag 13.juni 
Torsdag 26.september 
Torsdag 28.november 
 
Styremøtene har møtestart kl. 18:00. 
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Sak-27/18 
Referat og orienteringer 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
 
 
Styret i FIKSs behandling 06.12.2018: 
Styreleder viste til referat- og orienteringssakene. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret i FIKSs vedtak 06.12.2018: 
 
Referat- og orienteringssakene tas til orientering. 
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Eventuelt  

 
 
Kompensasjon til kontrollsjef/daglig leder for overtid 2018 
 
Kontrollsjef/daglig leder forlot møtet. 
 
Styreleder tok opp saken. 
 
Forslag: 
 
Styret gir kontrollsjef/daglig leder økonomisk kompensasjon tilsvarende en 
månedslønn for påløpt overtid i 2018. 
 
Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak 
 
Styret gir kontrollsjef/daglig leder økonomisk kompensasjon tilsvarende en 
månedslønn for påløpt overtid i 2018. 
 
 
 
 
 
 
Møtet hevet kl. 19:10 
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Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat  
v/styreleder Thorbjørn Nerland 
 
 
  

 
 

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato: 
Saksbeh.: BLE  026 11.12.2018 
Saksnr.: 18/7527-4    
 

_ 

 
Oppsigelse av selskapsavtale for Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat  
 
Ski kommune og Oppegård kommune slår seg sammen med virkning fra 01.01.2020. 
I avtale for sammenslåing av de to kommunene er det bestemt at interkommunalt samarbeid skal 
reduseres. I den anledning har fellesnemnda gjennomgått de interkommunale selskaper og 
samarbeid de to kommunene deltar i. 
 
For Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat har fellesnemnda fattet følgende vedtak med 
innstilling til de respektive kommunestyrene: 
 

1. Fellesnemnda innstiller til kommunestyrene i Ski og Oppegård kommune om å si opp 
avtalen med og tre ut av selskapet Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS, 
med virkning fra 1.1.2020.  

2. Fellesnemnda anmoder administrasjonssjefen om å fremme sak mht valg av løsning for 
kontrollutvalgssekretariat så snart utredning er gjennomført.  

 

Fellesnemnda innstiller følgende til Ski kommunestyre:  
1. Ski kommune trer ut av Kontrollutvalgssekretariatet med virkning fra 01.01.2020  

2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31.12.2018  
 
Fellesnemnda innstiller følgende til Oppegård kommunestyre:  

1. Oppegård kommune trer ut av Kontrollutvalgssekretariatet med virkning fra 
01.01.2020  

2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31.12.2018  
 
Kommunestyret i Oppegård fattet følgende vedtak i sitt møte 10.12.2018: 
 

1. Oppegård kommune trer ut av Kontrollutvalgssekretariatet med virkning fra 01.01.2020  

2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31.12.2018  
 
Det følger av vedtektene at den enkelte deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i sekretariatet med 
ett års skriftlig varsel til styret.  
 



Oppegård kommune sier med dette opp sitt medlemskap i Follo Interkommunale 
Kontrollutvalgssekretariat og krever kommunen utløst. Oppegård kommune trer ut med virkning 
fra og med 01.01.2020.  
 
Det vil over nyttår være behov for nærmere dialog om uttreden.  
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Thomas Sjøvold       
Ordfører  

Lars Henrik Bøhler 
Rådmann  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Dokumentet er godkjent elektronisk 

 
 
Vedlegg: Informasjon til styrene og eierrepresentantene i alle interkommunale selskap og 
samarbeid 
 
 
Kopi: FIKS ved daglig leder Kjell Tore Wirum 
 Frogn kommune ved rådmann Harald Hermansen 
 Enebakk kommune ved rådmann Kjersti Oiseth 
 Ås kommune ved rådmann Trine Christensen 
 Nesodden kommune ved rådmann Wenche Foberg 
 Vestby kommune ved rådmann Sjur Authen 
 Ski kommune ved rådmann Jane Short Aurlien 
 



 

Fellestjenester Postadresse: 
Postboks 3010 
1402 SKI 

Besøksadresse: 
Rådhuset, 
Idrettsveien 8, Ski 

Kontonr: 
1602 44 88105 
Org.nr: 
960 507 878 

Telefon: 
 

E-post: 
postmottak@ski.kommune.no 

 

 

 
 
 
 
 
Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
v/ styreleder Thorbjørn Nerland 
 
postboks 195 
 
1431 ÅS  
 
 

 

  
 

 
Vår ref.:18/6646-3 Deres ref.:  Arknr.:037      Dato:17.12.2018 

 

 

 
VARSEL OM OPPSIGELSE AV AVTALE FOR FOLLO INTERKOMMUNALE 

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT 

 
Til styret i Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat 
 
Ski kommune og Oppegård kommune slår seg sammen med virkning fra 01.01.2020. 
I avtale for sammenslåing av de to kommunene er det bestemt at interkommunalt samarbeid skal 
reduseres. I den anledning har fellesnemnda gjennomgått de interkommunale selskaper og 
samarbeid de to kommunene deltar i. 
 
For Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat har fellesnemnda fattet følgende vedtak med 
innstilling til de respektive kommunestyrene: 
 
1. Fellesnemnda innstiller til kommunestyrene i Ski og Oppegård kommune om å si opp 
avtalen med og tre ut av selskapet Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat IKS, med 
virkning fra 1.1.2020. 
 
2. Fellesnemnda anmoder administrasjonssjefen om å fremme sak mht valg av løsning for 
kontrollutvalgssekretariat så snart utredning er gjennomført. 
 
Fellesnemnda innstiller følgende til Ski kommunestyre: 
1. Ski kommune trer ut av Kontrollutvalgssekretariatet med virkning fra 01.01.2020 
2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31.12.2018 
 
Kommunestyret i Ski kommune fattet følgende vedtak i sitt møte 12.12.2018: 
1. Ski kommune trer ut av Kontrollutvalgssekretariatet med virkning fra 01.01.2020 
2. Rådmannen sørger for at oppsigelse blir sendt innen 31.12.2018 
 
Det følger av vedtektene at den enkelte deltaker kan si opp sitt deltakerforhold i sekretariatet med 
ett års skriftlig varsel til styret. 
 
Ski kommune sier med dette opp sitt medlemskap i Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat og krever kommunen utløst. Ski kommune trer ut med virkning fra og 
med 01.01.2020. 
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Det vil over nyttår være behov for nærmere dialog om uttreden.   
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Hanne Opdan       Jane Short Aurlien 
        
Ordfører        rådmann 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke signatur 

 
 
Saksbehandler: Tove Næs, tlf. 91351115 

 
 

 
 
 
Kopi:  
 
FIKS ved daglig leder  
Kjell Tore Wirum 
Frogn kommune ved rådmann Harald Hermansen 
Enebakk kommune ved rådmann Kjersti Oiseth 
Ås kommune ved rådmann Trine Christensen 
Nesodden kommune ved rådmann Wenche Foberg 
Vestby kommune ved rådmann Sjur Authen 



 

 
STYRET 

 
AKTIVITETSPLAN 2019 

Pr 2.1.19 
Møte nr./ 
dato 

Saker til behandling Nye/aktuelle saker 

28.2.19   
 FIKS Årsrapport 2018 - Foreløpig  
 FIKS Årsregnskap 2018 - Foreløpig  
 Rapport fra sekretariatet  
 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene  
 Referat og orienteringer  
13.6.19   
 FIKS Årsrapport 2018   
 FIKS Årsregnskap 2018   
 Avtale om fusjon til Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS (?) 
 

 FIKS Budsjett 2020 og  
FIKS Økonomiplan 2020-2023 (?) 

 

 Regnskapsrapport pr 31.5.19  
 Rapport fra sekretariatet  
 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene  
 Referat og orienteringer  
26.9.19   
 Regnskapsrapport pr 19.9.19 Lokale lønnsforhandlinger 2019 
 Rapport fra sekretariatet  
 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene  
 Referat og orienteringer  
28.11.19   
 Regnskapsrapport pr 20.11.19 Etiske retningslinjer for FIKS  

– Gjennomgang  
 Møteplan 2020 Handlingsplan for HMS-arbeidet i FIKS  

– Gjennomgang  
 Rapport fra sekretariatet  
 Rapport om arbeidet i kontrollutvalgene  
 Referat og orienteringer  
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