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Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat – FIKS 
 

 

Årsberetning for 2007 
 

 

 

 

Grunnlaget for FIKS 

 

Kommunelovens § 77, nr. 10 bestemmer at ”Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for 

sekretærbistand til kontrollutvalget.”  

I forskrift for kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner fastsatt av kommunal- og 

regionaldepartementet, heter det i §20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 

kommunen eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører revisjonsoppgaver for den 

aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve sekretariatsfunksjoner for 

sekretariatet.” 

 

På bakgrunn av et forslag fra ordførermøtet i Follorådet sluttet seks kommuner 

vinteren 2005 seg til å opprette et felles sekretariat for kontrollutvalgene i respektive 

kommuner. Samarbeidet fikk navnet ”Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat” 

(FIKS). 

 

 Følgende kommuner deltar i samarbeidet: 

 

• Enebakk 

• Frogn 

• Oppegård  

• Ski  

• Vestby 

• Ås  

 

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

Sekretariatet er ikke et eget rettssubjekt, men et samarbeidstiltak mellom deltakende 

kommuner.  

 

Vedtektenes 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.” 

 

FIKS sine vedtekter følger vedlagt denne årsmeldingen. 
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Styret 

 

Styret for FIKS består i henhold til vedtektenes Kap. 7.1 av lederne i kommunenes 

kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer. Styret har fra konstitueringen 

12. mai 2005 bestått av: 

 

Håkon L. Henriksen, Ås kommune, leder, 

Odd Harald Røst, Oppegård kommune, nestleder 

Finn Ringstad, Ski kommune 

Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune 

Stein Søyland, Frogn kommune 

Jon E. Angset, Vestby kommune 

 

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

 

Etter kommunevalget i 2007 har kommunene valgt nye kontrollutvalg og styret har etter dette 

fått følgende sammensetning: 

 

Håkon L. Henriksen, Ås kommune 

Odd Harald Røst, Oppegård kommune 

Roar Thun, Ski kommune 

Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune 

Bjørn Loge, Frogn kommune 

Liv Løberg, Vestby kommune 

 

Det nye styret skal ha sitt første møte den 9. januar 2008 

 

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. 

 

I 2007 ble det avholdt 3styremøter og disse fant sted i lokalene til Ås kommune.                     

Styret behandlet 19 saker.  

 

Styret har i 2007 blant annet behandlet økonomiplan for 2008-2011 og budsjett for 2008, 

Follorådets forslag om å slå sammen FIKS og FDR, evalueringen av FIKS, 

selskapskontrollen, kurs for de nye kontrollutvalgene og rapporter fra sekretariatet. 

Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom utvalgene.  

 

Noen av hovedsakene omtales nærmere nedenfor. 

 

Sekretariatet 

 

Sekretariatet har følgende ansatte: 

 

• Jan T. Løkken, sekretariatsleder, hel stilling 

• Lillann Skuterud Hansen, konsulent, halv stilling.  
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Sekretariatet framleier, via Ås kommune som vertskommune, kontorlokaler på Rådhusplassen 

29 i Ås. Hver medarbeider har eget kontor og leier møterom via kommunen etter behov. Det 

store kopieringsbehovet ivaretas av en egen, leid maskin. Fra 2008 vil leien bli delt med 

Overformynderiet i Follo. Sekretariatets PCer er koblet opp til kommunens servere og IT-

avdelingen yter sekretariatet driftsservice. Sekretariatet har i tillegg to laptop’er som kan 

kobles opp med kommunens datanettverk ved hjemmearbeid.  

 

Etter- og videreutdanningsbehovet er primært ivaretatt gjennom deltakelse på NKRFs kurs og 

konferanser. Begge medarbeiderne deltok på den nasjonale kontrollutvalgskonferansen på 

Gardermoen i februar. Lillann Skuterud Hansen har gjennomført et fjernundervisningskurs i 

forvaltningsrett tilsvarende 10 studiepoeng og kurset ble avsluttet med eksamen. 

Sekretariatet deltar i et samarbeid for erfaringsutveksling mellom kontrollsekretariatene i 

Akershus og Østfold. Samarbeidet hadde i 2007 to møter.  

 

Sekretariatets oppgaver 

 

Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 42 møter i kontrollutvalgene i 

2007.  

 

Sekretariatets oppgaver er todelte: tradisjonelle sekretæroppgaver og 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 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. Utlegging av innkallinger og protokoller fra utvalgene på kommunenes 

Internettsider er en viktig del av informasjonsarbeidet. 

 

Etter vedtak i kontrollutvalgene overtok FIKS fra høsten 2007 selskapskontrollen i alle 

kommunene innen samarbeidet. Forslag til rapporter om fire selskap og oppfølgingen av 

selskapene i alle seks kommuner ble sendt på høring til rådmennene og ordførerne i desember 

2007.  

 

Av andre større utredningsoppgaver vil vi peke på innhenting av tilbud om en 

forvaltningsrevisjon, forslag til retningslinjer for behandling av tips og varsling, fornyelse av 

utvalgenes strateginotatutredninger, forslag til årsrapporter etc.  

 

Evaluering av FIKS 

 

I tråd med kommunestyrenes vedtak ved opprettingen av FIKS ble det våren 2007 

gjennomført en evaluering av FIKS i form av spørsmål som styret hadde vedtatt og som ble 

besvart av alle kontrollutvalgene. 

 

Undersøkelsen ga følgende resultat: 

 

1. På spørsmålene om hvordan FIKS fungerte som møtesekretær og utreder, svarte alle 

utvalg at de var godt fornøyde og noen var svært godt fornøyde. 

 

2. Alle utvalg svarte at de alltid har fått den hjelpen de har bedt om fra FIKS. 

 

3. Ingen utvalg savnet en eller flere typer kompetanse hos sekretæren.  
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4. Det var noe usikkerhet i utvalgene om de i framtida vil etterspørre flere tjenester fra 

sekretæren. To utvalg pekte på selskapskontroll og ett utvalg på risikoanalyse. 

 

5. Ingen utvalg hadde innvendinger mot måten evalueringen var gjennomført på.  

 

Resultatet av evalueringen ble sendt til kommunestyrene som melding. 

 

Kurs for kontrollutvalgene 

 

FIKS arrangerte den 26. november et kveldskurs for de nyvalgte kontrollutvalgene i Follo. 

Kurset ble organisert i samarbeid med Follo distriktsrevisjon og ga en grunnleggende 

innføring i kontrollutvalgenes, FIKS og revisjonens oppgaver. Erfaringer fra arbeidet i 

utvalgene ble utvekslet. Kurset samlet 35 deltakere og de fleste utvalgene var godt 

representert. 

 

Informasjon om FIKS 

 

FIKS sine Internettsider er i god gjenge og gir enkel tilgang til informasjon om FIKS og har 

linker til de kommunene som deltar i samarbeidet. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra 

Follo-kommunene blir lagt ut på sidene. Internettadressen er: http://www.follofiks.no.  

 

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.”  

 

Ås kommune sto for innkrevingen av til sammen kr 1 065 000,- i tilskudd fra kommunene i 

2006. Lønnsutgifter er den største posten på FIKS sitt budsjett.  

Vi viser for øvrig til regnskapet for 2007 som legges fram som egen sak. 

 

 Styret vedtok i møte den 5. juni forslag til økonomiplan for FIKS for 2008 -2011 og budsjett 

for 2008. Budsjettet for 2008 ble seinere anbefalt i kontrollutvalgenes innstilling om budsjett 

for tilsyn og kontroll overfor kommunestyrene.  

 

Ås, den 9. januar 2008  

 

 

 

 

  Håkon L. Henriksen        Odd Harald Røst 

Styreleder      Nestleder 

http://www.follofiks.no/

