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10/17 Tilsetting av ny kontrollsjef  

 Eventuelt  

 
Styret er innkalt til et ekstramøte for å behandle sakene ovenfor. De vanlige 
orienteringssakene er derfor ikke ført opp til møtet.  
 
Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren. Varamedlemmer møter etter 
særskilt innkalling.  
 
 
Ås, 06.04.2017 
 
 
Thorbjørn Nerland/s./    Jan T. Løkken/s./  
leder                    sekretær 
  



STYRET I FIKS 

Follo Interkommunale kontrollutvalgssekretariat 

Postadresse:  Postboks 195, 1431 Ås 

Besøksadresse:  Rådhusplassen 29 

64 96 20 58 (m): 95 93 96 56 

FIKS@follofiks.no 

www.follofiks.no 

Sak 9/17  Fusjonsprosessen og framtidig organisering av FIKS 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00109-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 
Styret tar tilbakemeldingen fra styret i ØKUS til orientering. 
FIKS videreføres som eget selskap og stillingen som kontrollsjef/daglig leder i FIKS 
utlyses.  

Vedlegg: 
Refusjonskrav 2017  med 6 kommuner.xlsx 
SAKSUTREDNING: 

Styret vedtok i forrige møte, jf. sak 3/17, å rette en forespørsel til ØKUS om drøftinger 
for å avklare om det kan være hensiktsmessig med en sammenslåing av de to 
selskapene.  Av vedtaket framgår det også: « Av hensyn til at vår daglige leder går 
av med pensjon fra førstkommende årsskifte, er det en fordel om eventuelle 
drøftinger og avklaringer i begge selskap skjer relativt raskt.» 

Styret i ØKUS behandlet saken i sitt styremøte 20. mars.  Utdrag av protokollen: 

Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariats behandling 20.03.2017: 
Styret diskuterte saken og var enig om at spørsmålet om sammenslåing med 
FIKS må sees i sammenheng med tidligere fusjonsdiskusjoner i ØKUS. 

Dato for styrebehandling av utredningen ble satt til 20. juni. 
Det ble gjort en presisering i pkt. 3 i forslag til vedtak. 

Styret - Østfold kontrollutvalgssekretariats vedtak/innstilling 20.03.2017: 
1. ØKUS stiller seg positiv til henvendelsen fra FIKS
2. Styret ber daglig leder i samarbeid med FIKS utrede en mulig fusjon som
kan presenteres for styret tirsdag 20. juni. Det forutsettes at dialog med
ansatte inngår i utredningsarbeidet.
3. Styret gir styreleder og nestleder mandat til å ha nærmere dialog med FIKS
om utredingsmandatet.

Vi har fått opplyst at fusjonsdiskusjoner det vises til under ØKUS-styrets behandling 
gjelder IØKUS (Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS). FIKS har også tidligere 
hatt samtaler med dette selskapet, uten at det kom noe ut av disse samtalene. 
Vi har avtalt et møte mellom ledelsen i ØKUS og FIKS den 27. april for en videre 
drøfting av mulighetene for fusjon på kort eller lang sikt. Thorbjørn Nerland og Håkon 
L. Henriksen vil da møte for styret.



 Side 2 av 2 

 
Sekretariatet minner om at styret i forrige møte var samstemt om at hvis ikke en 
fusjon er avklart innen ca. 1. mai, bør stillingen som kontrollsjef/daglig leder i 
sekretariatet lyses ut snarest. Dette for å gjøre det mulig å få en ny kontrollsjef før 
nåværende kontrollsjef går av med pensjon.  
 
Etter sekretariatets vurdering er videre framdrift og resultat av eventuelle drøftinger 
med ØKUS usikre. Dersom enda et selskap skal bringes inn i drøftingene (IØKUS) 
øker dette usikkerheten kraftig.  
 
Med forbehold om at møtet med ØKUS den 26. april kan gi saken en ny vending, 
foreslår vi at FIKS videreføres med dagens organisering.   
 
Vi gjør oppmerksom på at før Oppegård og Ski går sammen til en kommune (Nordre 
Follo) fra 2020 skal Fellesnemnda for den nye kommunen ha avklart om det ønsker å 
videreføre samarbeidet om FIKS. Dette følger av bestemmelsene i Inndelingsloven. 
 
I henhold til vedtektene for FIKS, kap 14.1, kan «Den enkelte deltaker (kan) med ett 
års skriftlig varsle til styret si opp sitt deltakerforhold i sekretariatet.»  
 
Vedlagt har vi beregnet fordelingen av det årlige refusjonskravet, basert på 2017-
budsjettet ved reduksjon av antallet kommuner i FIKS fra syv til seks.  Nordre Follo 
kommune vil da få redusert sine kostnader til ca. kr 108 000 i forhold til Ski og 
Oppegård til sammen. De øvre kommunene vil få økt sine utgifter med ca kr 22 000 
hver.  
 
Sammenlignet med flere andre sekretariat har FIKS relativt mange kommuner i 
forhold til antall årsverk. Vi antar også at økningen i arbeidsoppgavene for 
sekretariatet vil øke og vil bli videreført i årene framover. Vi mener derfor det er 
grunnlag å videreføre dagens bemanning av sekretariatet.  
 
Argumentene for å fusjonere med andre selskap blir likevel ikke borte og utvikling av 
nærmere samarbeid med andre sekretariat bør fortsatt stå på dagsorden.  
 
Kommunestyrene bør orienteres om resultatet av fusjonsdrøftingene så snart dette er 
endelig avklart.  
 
 
Ås, 30. mars 2017  
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg:  Refusjonskrav til kommunene i 2017 basert på seks kommuner 



Beregning av refusjonskrav - FIKS 2017   - med seks kommuner

           Refusjonskrav 7 kommuner Refusjonskrav 6 kommuner
folketall fast 50%/7 50% folketall Sum avrundet fast 50%/6 Folketall Sum Avrundet pluss/minus

01.01.2016

Enebakk 10 870 10870 130214 71815 202030 202000 kr151 917 71815 kr223 732 kr224 000 (kr22 000)

Frogn 15 695 15695 130214 103693 233907 234000 kr151 917 103693 kr255 610 kr256 000 (kr22 000)

Nesodden 18 623 18 623 130214 123037 253252 253000 kr151 917 123037 kr274 954 kr275 000 (kr22 000)

Nordre Follo 57053 kr151 917 376935 kr528 851 kr529 000

Oppegård 26 792 130214 177008 307222 307000

Ski 30 261 130214 199927 330141 330000

Vestby 16 732 16732 130214 110544 240758 241000 kr151 917 110544 kr262 461 kr262 000 (kr21 000)

Ås 18 992 18992 130214 125475 255690 256000 kr151 917 125475 kr277 392 kr277 000 (kr21 000)

137 965 137965 911500 911500 1823000 1823000 kr911 500 911500 kr1 823 000 kr1 823 000 -108000

kr1 823 000 0,5 kr911 500

pr kommune 7 kr130 214

pr kommune 6 kr151 917

utgift per innbyger:

911 500 137965 6,61

Ved seks kommuner får Nordre Follo kr 108 000 mindre i refusjonskrav fra FIKS enn Ski og Oppegård tidligere fikk til sammen. 

Refusjonskravene til de andre kommunene øker  med ca kr 22 000 til hver.
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Sak 10/17  Tilsetting av ny kontrollsjef 

Saksbehandler: Jan T. Løkken Saksnr.: 17/00105-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 

Styret i FIKS 

Sekretariatets innstilling: 
Styret slutter seg til forslaget til utlysningstekst for stillingen som kontrollsjef/daglig 
leder med tilsetting fra 1. desember 2017.  

………… og ……………velges til å intervjue søkere og innstille overfor styret om 
tilsetting som ny kontrollsjef. Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Ås kommune 
inviteres til å tiltre utvalget som fullt medlem.  Sekretariatet tiltrer utvalget uten 
stemmerett. 
Kostnadene for tilsettingen dekkes ved overføring fra disposisjonsfondet 
Sekretariatet bes lage et forslag til budsjett for saken til neste styremøte.. 

Vedlegg: 
Annonse Daglig leder FIKS 2017.doc 
SAKSUTREDNING: 

Nåværende kontrollsjef i FIKS går av med pensjon med virkning fra 1. januar 2018.  
Med forbehold om styrets behandling av spørsmålet om fusjon med et annet selskap 
i en annen sak til dagens styremøte, foreslår sekretariatet at stillingen utlyses med 
start i ny stilling 1. desember d.å.  

Vi foreslår følgende framdrift for tilsetting av ny kontrollsjef/daglig leder: 

1. 2. mai: Stillingen som kontrollsjef utlyses
2. 23. mai: Søknadsfrist.
3. uke 22: Søkere som skal intervjues velges ut.
4. 31.mai – 1. juni: 1. intervjurunde
5. 9. juni: 2. intervjurunde
6. 15. juni: styret tilsetter
7. 16. juni: tilbud sendes
8. 22. juni: svarfrist, event. tilbud til nr. 2
9. uke 26/27: kontrakt skrives
10. 1. desember start i ny stilling

Vi foreslår at styret oppnevner et eget utvalg med to av styrets medlemmer som 
innstiller overfor styret om ansettelse. Vi foreslår at hovedtillitsvalgt for fagforbundet i 
kommunen inviteres til å bli fullt medlem av utvalget.  Kontrollsjef tiltrer utvalget som 
sekretær og uten stemmerett. Lene H. Lilleheier tiltrer utvalgt uten stemmerett.  
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Utvalgets oppgaver blir å velge ut de søkerne som skal intervjues, gjennomføre 
intervjuene og til slutt innstille overfor styret om ansettelse. Innstillingen om 
ansettelse bør også omfatte lønnstilbud.  Styret bør i dagens møte signalisere en 
øvre ramme for lønnstilbudet som eventuelt kan gis. For øvrig foreslår vi at 
kommunens arbeidsvilkår og FIKS sine regler for avspasering av overtid videreføres.  
Vi minner om at Ås som vertskommune har det formelle arbeidsgiveransvaret for de 
ansatte i sekretariatet, men styret i FIKS har fått fullmakt til å utøve 
arbeidsgiveransvaret fullt ut, jf. vedtektene 11.1. 
 
Vedlagt følger forslag til annonse for stillingen. Vi foreslår at stilingen utlyses på 
internettsidene til FINN, NAV, NKRF og ØB og med en henvisningsannonse i ØB.  
 
Det er ikke satt opp noe eget budsjett for utlysning, ansettelse m.v. av ny kontrollsjef 
på årets budsjett.  Vi foreslår derfor at midler til bl.a. annonse og midler til 
dobbeltavlønning i desember tas fra disposisjonsfondet.  
 
 
Ås, 10.04.2017  
 
 
Jan T. Løkken/s./  
sekretær 
 
Vedlegg: Forslag til annonse for ledig stilling som kontrollsjef 



      

 

 

FIKS - Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat - er eid av kommunene 
Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås og betjener deres 
kontrollutvalg. Sekretariatet tar hånd om saksforberedelse og oppfølging av møtene i 
kontrollutvalgene og har ansvaret for eierskapskontrollen i kommunene. Arbeidet 
baseres på et elektronisk saks- og arkivsystem. FIKS har to ansatte og lokaler i Ås 
kommune. Se også: www.follofiks.no..  
  
Vår nåværende kontrollsjef går av med pensjon fra 31. desember 2017. Til å lede 
den videre utvikling av sekretariatet søker vi hans etterfølger som  
 

              KONTROLLSJEF/DAGLIG LEDER 
 
Kontrollsjefen forestår den daglige ledelsen av sekretariatet. Stillingen er fast. 
 
Sekretariatets arbeidsoppgaver: 
 

 Forberede og kvalitetssikre sakene og følge opp kontrollutvalgenes vedtak 
 Gjøre egne analyser og forslag til planer for utvalgene 
 Faglig ressurs for utvalgene 
 Administrative oppgaver. 
 Oppdatering av egne/utvalgenes nettsider 
 Utvalgenes operative ledd og bindeledd til rådmannen og andre 

 
Det søkes etter en person med: 
 

 Høyere utdanning innen samfunnsvitenskap, økonomi, revisjon eller jus, 
annen relevant bakgrunn vil også bli vurdert. 

 Ledererfaring er å foretrekke 
 God skriftlig og muntlig fremstillingsevne 
 Gode samarbeidsevner 
 Erfaring fra offentlig forvaltning og kjennskap til offentlig rett 
 Erfaring fra arbeid med folkevalgte organer/frivillige organisasjoner 

 
Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. 
 
Vi kan tilby: 

 Muligheter for faglig utvikling 
 Spennende, meningsfylte og utfordrende arbeidsoppgaver 
 Et godt arbeids- og fagmiljø 
 Fleksibel arbeidstid 
 Lønn etter avtale 
 Gode forsikrings- og pensjonsordninger 

 
Det må påregnes kveldsarbeid i forbindelse med avvikling av kontrollutvalgenes 
møter. 
Søkere må disponere egen bil til tjenestekjøring. 



      

 

 

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke 
bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet. 
 
Nærmere opplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til styrets leder Thorbjørn 
Nerland, tlf. 976 99 482  eller kontrollsjef  Jan T. Løkken, tlf. 959 39 656. 
Skriftlig søknad med CV og vitnemål/attester kan sendes på e-post til 
fiks@as.kommune.no  eller til FIKS, Postboks195,  1431 Ås. 
 
Søknadsfrist 23. mai 2017.  
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