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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS 
 

 

Årsberetning for 2005 
 

 

Bakgrunn for opprettelsen  

 

Endringer i kommuneloven i 2004 og nye forskrifter for kontrollutvalg innbærer at 

sekretariatsoppgavene for kontrollutvalgene ikke lenger kan utføres av revisjonen. Det må 

etableres et sekretariat uten tilknytning til verken administrasjonen i kommunen eller 

revisjonen, jf. kontrollutvalgsforskriftens § 20.  

 

Rådmannskollegiet i Follo tok i 2004 initiativ til drøftinger om et interkommunalt samarbeid 

om sekretariatsoppgavene. Det ble opprettet en arbeidsgruppe og saken ble drøftet med 

lederne av kontrollutvalgene og revisjonen. Ordførermøtet i Follorådet konkluderte med at et 

forslag om en samarbeidsløsning bør bli lagt fram for samtlige Follo-kommuner. I 

saksframlegget ble det pekt på at ”De oppgaver kontrollutvalget skal ha et sekretariat til å 

utføre, er likeartede for kommunene. Oppgavene egner seg for samarbeidsløsninger.”  

 

Kommunestyrene sluttet seg til etableringen av Follo interkommunale 

kontrollutvalgssekretariat (FIKS) etter tur: 

 

• Ås - den 15. desember 2004 

• Ski - den 26.januar 2005 

• Vestby - den 31.januar 2005 

• Frogn – den 14.februar 2005 

• Oppegård - den 16. februar 2005 

• Enebakk - den 21. februar 2005,  

 

Nesodden kommune valgte å ikke delta i fellesetableringen. 

 

Vedtekter 

 

Kommunestyrene sluttet seg i vedtakene ovenfor også til et forslag til vedtekter for FIKS. 

Virksomheten, jf Kap. 1 i vedtektene, er opprettet med hjemmel i kommunelovens (KL) § 27 

om interkommunalt samarbeid. Sekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et 

samarbeidstiltak mellom deltakende kommuner.  

 

Kap. 3 gir formålet : ”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.” 

 

Vedtektene følger vedlagt denne årsmeldingen. 
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Styret 

 

Styret består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes kontrollutvalg med 

nestlederne som personlige varamedlemmer. 

 

Under det konstituerende møtet i styret for FIKS den 12. mai 2005 ble Håkon L. Henriksen, 

leder av kontrollutvalget i Ås, valgt som leder og Odd Harald Røst, leder i Oppegård, valgt 

som nestleder.  

 

Øvrige medlemmer av styret har i 2005 vært: 

 

Finn Ringstad, kontrollutvalget  i Ski kommune 

Thorbjørn Nerland, kontrollutvalget i Enebakk kommune 

Stein Søyland, kontrollutvalget i Frogn kommune 

Jon E. Angset, kontrollutvalget i Vestby kommune 

 

Bjørn B. Birkeland har som fast ordning møtt for Stein Søyland. 

 

Det ble avholdt 5 styremøter i 2005 og alle disse fant sted i Ås rådhus.  

 

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 overfor kommunene. 

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

sekretariatet. Det enkelte kontrollutvalg fastsetter for øvrig sekretariatets arbeidsoppgaver. 

 

De viktigste sakene i 2005 har vært konstitueringen av styret, vedtektene, lokaliseringen av 

sekretariatet og kontorforholdene, tilsettingen av sekretariatsleder, ansettelsesvilkår og 

budsjett. Noen av hovedsakene omtales nærmere nedenfor. 

 

Bemanning av sekretariatet 

 

I saksutredningen til kommunene ble sekretariatets oppgaver delt i to: tradisjonelle 

sekretæroppgaver og utredning til hjelp for kontrollutvalgene. I første omgang ble det foreslått 

å opprette sekretariatet med lønnsmidler til 1 ½ stilling. 

 

Styret sluttet seg til at man utlyser 1 ½ stilling og stillingen som sekretariatsleder ble først 

utlyst med søknadsfrist 9. juni 2005. Det kom inn 8 søknader, men begge de to som ble tilbudt 

stillingen takket nei til ansettelsen. 

Lederstillingen ble, sammen med saksbehandler i halv stilling, utlyst på nytt med søknadsfrist 

31. august.  Det kom inn 17 søkere til lederstillingen og Jan T. Løkken takket ja til tilbudet 

om stillingen. Løkken tiltrådte stillingen den 1. desember 2005. 

 

Tilsetting i saksbehandlerstillingen ble utsatt i påvente av avklaring av kontorlokalene. Senere 

ble denne stillingen utlyst på nytt og Lillan Skuterud Hansen har akseptert tilbud om 

stillingen. Hun vil tiltre 1. juni 2006. 

 

Kontorforhold 

 

Ordførermøtet vedtok 6. april 2005 å samlokalisere sekretariatet med det felles 

overformynderi som var under etablering i Ås. I henhold til kommunestyrenes vedtak,           
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jf. ovenfor, fikk den kommunen som ble utpekt som vertskommune, ansvaret for oppstart av 

tiltaket.  

Ved sekretariatslederens tiltredelse 1. desember var ikke lokalene klare til bruk, slik som 

forutsatt. Dette ble påpekt overfor verstkommunen og styret i FIKS fant i et vedtak 24. januar 

2006 de ”uakseptable som permanent kontorløsning”. Etter dette tilbudte kommunen en 

annen midlertidig løsning på Rådhusplassen 29 som FIKS aksepterte. FIKS tok disse lokalene 

i bruk fra 8. mars 2006. Permanent kontorløsning forventes overtatt ultimo 2006. 

 

Økonomi 

 

I vedtektenes Kap. 6.2 heter det at ”Sekretariatets driftsutgifter fordeles med et likt 

basistilskudd på hver kommune som utgjør 50% av driftskostnadene og de resterende 50% av 

driftskostnadene fordeles etter folketall.  

Pga. sein oppstart av sekretariatet ble det i 2005 et betydelig mindreforbruk i forhold til 

budsjettet. Vi viser for øvrig til regnskapet for 2005 som legges fram som egen sak. 

 

 Styret vedtok i møte den 16. august forslag til budsjett for FIKS for 2006. Dette ble seinere 

anbefalt i kontrollutvalgenes innstilling om budsjett for tilsyn og kontroll overfor 

kommunestyrene. Alle kommunestyrene har seinere vedtatt budsjettet i tråd med disse 

innstillingene.  

 

 

Ås, den 28. mars 2006 

 

 

Håkon L. Henriksen    Odd Harald Røst 

Styreleder         Nestleder 


