MØTEPROTOKOLL
Styret i FIKS
Møtetid:
Sted:

20.04.2017 kl. 18:00
Møterommet i 2. etg., Rådhusplassen 29 i Ås

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 7.
Møtende medlemmer:
Thorbjørn Nerland (Enebakk), Odd Harald Røst (Oppegård), Håkon L. Henriksen
(Ås), Arne Maus (Nesodden)
Møtende varamedlemmer:
Roar Thun (Ski)
Forfall:
Lars Chr. Bilet (Ski), Jeanette Hoel (Vestby), Knut Erik Robertsen (Frogn)

Fra sekretariatet:
Jan T. Løkken (møtesekretær)
Lene H. Lilleheier

Diverse merknader:

Møteprotokoll godkjent 25.04.2017

Thorbjørn Nerland
Leder

Håkon L. Henriksen
Medlem

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
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Sak 9/17
Fusjonsprosessen og framtidig organisering av 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.

Styret i FIKS behandling 20.04.2017:
Styret var enige om at behovet for et nærmere samarbeid med andre sekretariat
fortsatt er til stede, men en fusjon er ikke aktuelt.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Styret i FIKS vedtak 20.04.2017:
Styret tar tilbakemeldingen fra styret i ØKUS til orientering.
FIKS videreføres som eget selskap og stillingen som kontrollsjef/daglig leder i FIKS
utlyses.
[Lagre]

Sak 10/17
Tilsetting av ny kontrollsjef
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..

Styret i FIKS behandling 20.04.2017:
Det ble foreslått at en ønsker tiltredelse i stillingen fra ca. 1. november og at dette
kommer fram i annonsen. Styret drøftet lønnsramme for tilsettingen. Ved behov for
endring konsulteres styret. Det rykkes også inn henvisningsannonser i Amta,
Enebakk avis, Moss avis og Kommunal rapport. Dessuten annonseres på Follokommunenes nettsider.
Thorbjørn Nerland og Håkon L. Henriksen ble foreslått som styrets medlemmer av
innstillingsutvalget.
Votering:
De framsatte forslag ble enstemmig vedtatt.
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Styret i FIKS vedtak 20.04.2017:
Styret slutter seg, med de endringer som styret er enige om, til annonsering og
utlysningstekst for stillingen som kontrollsjef/daglig leder med tilsetting fra ca. 1.
november 2017.
Thorbjørn Nerland og Håkon L. Henriksen 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..

[Lagre]

EVENTUELT
1. Sekretariatet ble bedt om å undersøke status for fusjonen mellom FDR og
Østfold kommunerevisjon og informere de aktuelle kontrollutvalg.
2. Sekretariatet orienterte om at arbeidstilsynet nylig, etter mistanke om soppproblemer, har gjennomført tilsyn av bygget hvor sekretariatet leier lokaler.
Styret ba om å bli holdt orientert om denne saken.
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