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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 den 15. juni 2004, heter det i § 20, 3. ledd: ”Sekretariatsfunksjonen kan 

ikke legges til kommunens eller fylkeskommunens administrasjon. Den som utfører 

revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen kan ikke utøve 

sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget.” 

 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble startet opp 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 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’ vedtekter følger vedlagt denne årsmeldingen. 

 

Styret 
 

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

kontrollutvalg med nestlederne som personlige varamedlemmer.  

 

Roar Thun, Ski kommune, leder 

Øivind Stenbek, Nesodden kommune, nestleder 

Odd Harald Røst, Oppegård kommune 

Thorbjørn Nerland, Enebakk kommune 

Håkon L. Henriksen, Ås kommune 

Ludolf Bjelland, Frogn kommune 

Steinar Setten, Vestby kommune 

 

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. 
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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. 

 

I 2012 ble det avholdt fire styremøter: 11.4, 30.5, 5.9 og 28.11. Møtene fant sted i lokalene til 

FIKS. Pga. forfall deltok Jon E. Angset som varamedlem på ett av møtene.  

 

Styret har i 2012 blant annet behandlet årsberetningen og årsregnskapet for 2011, 

regnskapsrapporter gjennom året, budsjett for 2013, lønnsoppgjøret i FIKS, program m.v. for 

faglig forum, eventuell samordning av forvaltningsrevisjonsprosjektene mellom kommunene  

og rapporter om arbeidet fra sekretariatet. Avtalen med Ås kommune om tjenesteyting for 

FIKS og nytt sak-/arkivsystem var saker på flere av møtene. Styremøtene har også vært 

benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom utvalgene.  

 

Noen av sakene omtales nærmere nedenfor. 

 

Sekretariatet 
 

Sekretariatet har følgende ansatte: 

 

• Jan T. Løkken, sekretariatsleder i hel stilling 

• Lene H. Lilleheier, rådgiver i halv stilling  

 

May-Britt Ødegård sluttet som rådgiver 31. januar 2012. Lene H. Lilleheier ble ansatt som ny 

rådgiver og tiltrådte 16. januar. 

 

Sekretariatet framleier, via Ås kommune som vertskommune, kontorlokaler på  

Rådhusplassen 29 i Ås. Hver medarbeider har eget kontor og leien inkluderer møterom etter 

behov. Ås kommune står for regnskapsføringen og kommunens revisor reviderer regnskapet.  

Det store kopieringsbehovet ivaretas av en egen, leid maskin. Sekretariatet har pc-terminaler 

som er koblet opp mot kommunens servere, foruten to laptop’er som kan kobles opp mot 

kommunen ved arbeid under møter eller hjemme. Mot slutten av 2012  ble smarttelefoner og 

lesebrett anskaffet for sekretariatet.  IT-avdelingen bistår ved kjøp og problemer innen data.  

 

Jan T. Løkken var i 2012 sekretær for fem av kontrollutvalgene: Frogn, Nesodden, Oppegård, 

Vestby og Ås. I tillegg var han sekretær for FIKS-styret. Lene H. Lilleheier var sekretær for to 

utvalg: Enebakk og Ski.  Lilleheier har akseptert styrets tilbud av 5. september om 60% 

stilling fra 1.1. 2013.  Økningen kommer blant annet som følge av at Nesodden ble ny 

deltaker i FIKS fra 2011.  

 

Lene H. Lilleheier deltok på NKRFs nasjonale kontrollutvalgskonferanse på Gardermoen i 

februar. Hun deltok også på  ett to-dagers kurs om forvaltningsrett, og på Follorådets 

styrekurs i august. Begge ansatte deltok i Forum for kontroll og tilsyn sin temasamling for 

sekretariatene. Begge deltok i de to samlingene i Strømstad for erfaringsutveksling mellom 

kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslo-fjorden. 
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Sekretariatets oppgaver 
 

Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 53 møter i kontrollutvalgene i 

2012. Utvalgene har behandlet til sammen 352 saker.  

  

Utvalg Møter Antall saker1 

Enebakk 7 68 

Frogn 8 53 

Nesodden 7 51 

Oppegård 7 40 

Ski  7 39 

Vestby 9 56 

Ås 8 45 

Totalt 53   (2011: 48) 352  (2011: 301) 
1 Enebakk og Nesodden har egne saker for vedtak av  protokollene. 

 

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 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.    

 

Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen i Follo av de 18 kommunalt heleide 

aksjeselskapene og selskapene opprettet i medhold av lov om interkommunale selskaper. 

 

Sekretariatet har et fortløpende samarbeid med kommunenes revisor. Follo distriktsrevisjon er 

revisor i seks av kommunene, og BDO har dette ansvaret i Vestby kommune. Vestby 

konkurranseutsetter årlig sine forvaltningsrevisjonsprosjekter og FIKS står for 

gjennomføringen av disse.  

 

Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS.  
 

I tråd med et vedtak i Follorådet la Ås kommune fram et forslag til avtale om retningslinjer og 

betaling for tjenesteyting for FIKS.  Forslaget omfattet: lønn, regnskap, budsjettering, 

arkivtjenester, IKT-tjenester og veiledning personal. Styret sluttet seg til avtalen i sitt møte 

den 5. september.  Avtalen trer i kraft fra 2013 og vil det første året koste kr 90 000,-.  

I tillegg kommer oppstartskostnader.  

 

Sak/arkiv-system i FIKS 
 

Saksbehandlingen i FIKS foregår i dag i hovedsak via word-dokumenter. For kontrollutvalget 

i Ås bruker FIKS deres saksbehandlingssystem. FIKS er underlagt arkivloven på linje med 

andre offentlige organer og har også journal og arkiv–ansvaret for kontrollutvalgene. Styret 

for FIKS vedtok 11. april, jf. sak 08/12, at FIKS skal gå over til fullelektronisk 

saksbehandling, journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune. Avtale med kommunen 

om tilknytningen og bruken av deres system ble inngått som en del av avtalen om 
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tjenesteyting for FIKS, jf. ovenfor.  Ås kommune har inngått avtale om et nytt sak/arkiv-

system, og dette vil trolig være operativt fra sommeren 2013. Da først vil FIKS gå over til et 

fullelektronisk system. 

 

Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo  

 
Det årlige møtet i faglig forum ble denne gangen holdt i Ski rådhus den 11. oktober. Møtet 

hadde to temaer:  

1. Status for samhandlingsreformen. Ordfører Thore Vestby fra Frogn, rådmann Audun 

Fiskvik  i Ski og revisjonssjef Steinar Neby i FDR innledet til debatt. 

2. Utfordringer og erfaringer i vårt arbeid. Kontrollutvalgslederne fra Frogn og Enebakk, 

henholdsvis Ludolf Bjelland og Thorbjørn Nerland innledet.  

 

23 kontrollutvalgsmedlemmer møtte fram til møtet. Evalueringen viste at deltakerne i all 

hovedsak var positive til det faglige utbyttet de hadde fått og nesten samtlige mente det er 

behov for Faglig forum. 

 

Informasjon om FIKS 
 

En lengre prosess med fornyelse av internettsidene ble fullført sommeren 2012 og de nye 

sidene ble lagt ut på nettet. Internettadressen er: http://www.follofiks.no. Internettsidene gir 

informasjon om FIKS, nyheter, oversikt over kontrollutvalgene med innkallinger, sakspapirer, 

protokoller og møteplaner. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir 

fortløpende lagt ut på sidene.  

 

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.”  

 

Tilskuddet fra deltakerkommunene var på til sammen  kr 1 313 000  i 2012. Lønn- og sosiale 

utgifter er de største postene på FIKS sitt budsjett.  

 

Styret vedtok i møte den 30. mai budsjettet for 2013. Budsjettet ble seinere vedtatt av 

kommunestyrene etter innstilling fra kontrollutvalgene. 

 

                        Ås, den 13. februar 2013  

 

 

                      Roar Thun      Øyvind Stenbek 

                      Styreleder                    Nestleder   

 

Thorbjørn Nerland   Håkon L. Henriksen  Ludolf Bjelland 

 

 

Odd Harald Røst       Steinar Setten   

http://www.follofiks.no/

