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Styret i FIKSs behandling 10.10.2019: 
Styreleder innledet og orienterte samt svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
Daglig leder supplerte og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019: 
 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  
b) Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 17.oktober 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken 

Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a) Medlem: …  
b) Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719, Selskapsavtale Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Styret i FIKS vedtok 13.06.19 i sak 9/19 Etablering av Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS følgende: 
 
1. Styret anbefaler at Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat slås sammen med 

Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS og Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og 
omegn slik det fremgår av utredningen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  

2. Styret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
3. Styret inviterer Nordre Follo kommune og Nesodden kommune til å delta i etableringen av 

Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. En eventuell deltakelse forutsetter vedtak i den 
respektive kommune innen 25.9.2019. 

 
Saken oversendes deltakerkommunene med følgende innstilling:  
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS.  
3. Til representantskapet i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS velges følgende:  

a. Medlem: …  
b. Vara: … 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen 
for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
Nordre Follo kommune har ikke svart på henvendelsen som følger av styrets vedtak 
punkt 3. Nesodden kommunestyre har fattet eget vedtak i saken (se nedenfor) 
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Bakgrunn for saken  
FIKS mottok høsten 2018 en formell henvendelse fra Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om samarbeid med målsetting om fusjon. Mot 
slutten av 2018 henvendte Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn (KUBIS) 
seg til ROKUS med forespørsel om mulig sammenslåing.  
Det har i løpet av vinteren/våren 2019 vært avholdt flere telefonmøter mellom de 
daglige lederne i FIKS, KUBIS og ROKUS IKS samt flere fysiske møter mellom 
styrelederne og de daglige lederne i de tre selskapene. Arbeidet har resultert i en felles 
utredning samt forslag til selskapsavtale for det nye selskapet. 
 
Dagens situasjon  
FIKS  
Før jul 2018 vedtok Oppegård, Ski og Nesodden å tre ut av samarbeidet FIKS. At 
Oppegård og Ski meldte uttreden har sin naturlige sammenheng med at de opphører 
som egne kommuner fra 31.12.19. Nordre Follo kommune har besluttet 
konkurranseutsetting av kjøp av sekretatriatstjenester for kontrollutvalget fra og med 
01.01.2020.  
 
Nesodden kommunestyre vedtok 28.08.19 i sak 86/19 Valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Nesodden kommune følgende: 
 
1. Kommunestyret vedtar deltakelse i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
2. Kommunestyret slutter seg til fremlagte selskapsavtale for Viken Kontrollutvalgssekretariat 

IKS. 
3. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen 

for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020. 

 
Valg av representanter foretas av nytt kommunestyre. 
 

ROKUS IKS  
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Skedsmo, Fet og Sørum blir til nye 
Lillestrøm kommune, Aurskog-Høland og Rømskog blir til nye Aurskog-Høland 
kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag. I tillegg selger ROKUS i dag 
sekretariatstjenester til Asker og Bærum. Disse kommunene er ikke deltakere i 
selskapet, men har valgt å kjøpe sekretariatstjenester i markedet.  
 
KUBIS  
I forbindelse med kommunesammenslåinger (Drammen, Nedre Eiker og Svelvik blir til 
nye Drammen kommune, Røyken og Hurum slår seg sammen med Asker og blir til nye 
Asker kommune) bortfaller en del sekretariatsoppdrag. I KUBIS inngår Buskerud 
fylkeskommune som deltaker. Buskerud fylkeskommune blir til Viken fylkeskommune 
fra 1. januar 2020, sammen med Akershus og Østfold fylkeskommuner. De to 
sistnevnte fylkeskommunene har i dag ett felles kontrollutvalgssekretariat med en ansatt 
sekretær. Denne ordningen videreføres i Viken fylkeskommune fra 1. januar 2020. Det 
har ikke lyktes oss å få dialog med dette sekretariatet om sammenslåing. 
 
Krav til sekretariatsbistand  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr.9: 
 
9. Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 
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Bestemmelsen er presisert i Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner 
og fylkeskommuner § 20: 
 
§ 20.Sekretariat  

Kommunestyret eller fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til 
enhver tid tilfredstiller utvalgets behov.  

Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt.  

Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av 
den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan ikke 
legges til kommunens eller fylkekommunens administrasjon.  

Den som utfører revisjonsoppgaver for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen, kan ikke 
utøve sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget. Det samme gjelder medlemmer av kontrollutvalget eller 
kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen. Den som utfører 
sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet kontrollutvalget og skal følge de 
retningslinjer og pålegg som utvalget gir. Administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets 
myndighetsområde ikke instruksjons eller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet. 

 
 
Kravene til sekretariatsbistand videreføres i lov 22.juni 2018 nr.83 om kommuner og 
fylkeskommuner (kommuneloven) §23-7. Bestemmelsen trer i kraft fra og med 
konstituerende kommunestyre høsten 2019. 
 
Fordeler ved sammenslåing  
En er av den oppfatning at det er mange fordeler for kontrollutvalgene og 
eierne/deltakerkommunene ved fusjon av sekretariatene:  
 
 Større fagmiljø og bredere kompetansebase gir mulighet til å utvikle tjenesten og gi bedre 

bistand til kontrollutvalgene.  

 Bedre grunnlag for å håndtere komplekse saksfelt og økt saksmengde  

 Enklere å håndtere sykefravær og vakanser.  

 Større fleksibilitet til å ta hånd om ekstra oppdrag etter kontrollutvalgets bestilling.  

 Enklere å rekruttere og beholde arbeidskraft.  

 Større miljø for kontrollutvalgenes erfaringsutveksling og opplæring.  

 Effektivisering ved at det blir mulig å standardisere flere oppgaver og øke graden av 
spesialisering i sekretariatet. 

 
Etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS 
Nedenfor følger en del sentrale forhold som vil bli berørt ved en sammenslåing/fusjon 
av dagens sekretariat.  
 
Deltakere  
Selskapet vil kunne få 30 eiere/deltakere. I et selskap med mange eiere kan det være 
utfordrende å koordinere eierstyringen, noe som kan være en ulempe ved en slik fusjon.  
 
Bemanning  
Dagens tre selskap har 8 årsverk fordelt på 9 ansatte. Det nye selskapet vil ha en 
oppdragsmengde tilsvarende en grunnbemanning på 6 årsverk. Eventuelt salg av 
sekretariatstjenester i markedet vil kunne gi økt oppdragsmengde/merinntekter med 
mulighet for å øke bemanningen. 
Organisasjonsform  
En har sett det som mest hensiktsmessig å foreslå at det nye selskapet organiseres 
som et eget rettssubjekt etter lov 29.januar 1999 nr.6 om interkommunale selskaper.  
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IKS fremstår samlet sett som den mest egnede organisasjonsformen for en tjeneste 
som skal leveres i egenregi med kun kommunale eiere/deltakere, slik tilfellet er for et 
kontrollutvalgssekretariat. Selskapsformen er utformet nettopp med sikte på 
interkommunalt samarbeid om slike oppgaver.  
 
Virksomhetsoverdragelse  
FIKS og KUBIS er interkommunale samarbeid etter kommunelovens § 27 med 
henholdsvis Ås kommune og Buskerud fylkeskommune som vertskommuner. En finner 
det mest hensiktsmessig at en sammenslåing/fusjon av selskapene skjer som en 
virksomhetsoverdragelse ved å utvide det eksisterende ROKUS IKS. Avvikling av et IKS 
er lovregulert og må blant annet godkjennes av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. Da § 27-samarbeid ikke er egne rettssubjekt vil en 
avvikling av disse ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser 
for verken sekretariatene eller deltakerkommunene. 
 
Kontorsted  
En ser for seg hovedkontor i Lørenskog og avdelingskontor i Follo og Buskerud. 
Grunnen til en slik desentralisert kontorstruktur har sammenheng med reiseavstander i 
sekretariatets geografiske virkeområde.  
 
Finansiering  
Da dagens tre sekretariat har ulike finansieringsmodeller (fastbeløp, etter folketall 
og/eller etter medgått tid), vil det bli viktig for nytt selskap å foreta en harmonisering av 
finansieringsmodell og hvordan utgiftene skal fordeles på deltakerkommunene når 
organisasjonen er på plass.  
 
Eierstyring  
Kontrollutvalgssekretariat er en lovpålagt tjeneste, med et klart mandat. Kommunestyret 
har ansvar for å sørge for at kontrollutvalget har et sekretariat som tilfredsstiller 
utvalgets behov. Samtidig er det et krav at sekretariatet skal være uavhengig av 
rådmannen og revisjonen. Det er med andre ord kontrollutvalget som er bestiller og 
legger premissene for tjenestens innhold og omfang.  
 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vil bli et lite og oversiktlig selskap, som ikke har til 
hensikt å ta opp lån eller har behov for investeringer i infrastruktur utover kontorinventar 
og utstyr (som f.eks. pc og telefon). Strategiske diskusjoner overfor selskapet vil da 
være begrenset og i all hovedsak være knyttet til spørsmål som salg av tjenester og 
hvor hovedkontoret skal ligge.  
 
Eierstyring i det nye selskapet vil i første rekke utføres gjennom valg av styre. Det blir 
derfor viktig for eierne å få på plass en valgkomite og at det finnes instruks for komiteen. 
 
Endring av selskapsavtale  
For å hindre blokkerende mindretall i forbindelse med endring av selskapsavtale, vises 
det til vedlagte selskapsavtale hvor det er inntatt følgende ordlyd:  
 
«Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning:  
 
Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak 
som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt.» 
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Uttreden  
I vedlagte forslag til selskapsavtale er det foreslått 12 måneders varsel for uttreden som 
er i samsvar med lovens minstekrav. I et selskap som dette, vil det ikke være store 
kostnader knyttet til fremtidige pensjonsutgifter, da selskapet er nokså nystartet. Det 
forutsettes at fordringer og forpliktelser i dagens tre selskap blir gjort opp med de 
respektive deltakerne i dagens selskap før sammenslåing/fusjon. 
 
Økonomiske og administrative konsekvenser  
Da det legges opp til en virksomhetsoverdragelse, vil ansettelsesforholdet til dagens 
ansatte i FIKS bli overført til det nye selskapet. De ansatte vil ha fortrinnsrett til stillinger 
i det nye selskapet. 
 
Pensjonsforpliktelser for de ansatte i FIKS vil bli overført til nytt selskap for de 
deltakerkommunene som blir med over i nytt selskap. Dette gjelder imidlertid ikke for de 
deltakerkommunene som har valgt å tre ut av FIKS. Disse kommunene må gjøre opp 
for sin andel av påløpte pensjonsforpliktelser pr. 31.12.19.  
 
Inngåtte og gjeldende leieavtaler og avtaler om levering av tjenester mellom FIKS og Ås 
kommune som vertskommune, videreføres inn i nytt selskap. Ny avtalepart vil bli Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
FIKS sitt budsjett for 2020 vil basere seg på dagens finansieringsmodell (50 % 
grunnbeløp / 50 % etter folketall). Deltakere i nytt selskap vil måtte ta stilling til fremtidig 
finansieringsmodell for Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Fremdriftsplan  
For det første har de gjenværende deltakerkommunene i FIKS (Enebakk, Frogn, Vestby 
og Ås) ikke gitt sine respektive kontrollutvalg i oppdrag å utrede valg av 
sekretariatsordning.  
 
For det andre er det her snakk om en videreføring av å få utført sekretariatstjenester i 
egenregi, dog ved en sammenslåing/fusjon av flere sekretariat samt overgang til en 
annen organisasjonsform.  
 
En finner det mest hensiktsmessig at styret i FIKS oversender saken til 
kommunestyrene i de gjenværende deltakerkommunene. Deltakerkommunene er 
representert i styret i FIKS ved lederne av kontrollutvalgene med nestlederne i 
kontrollutvalgene som personlige varamedlem.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for styret til behandling. Styrets vedtak oversendes som innstilling i 
saken til de gjenværende deltakerkommunene i FIKS. 
 
 
Ås, 02.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
 
 


	Saksutskrift

