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Kontrollutvalget i Ås kommunes behandling 26.11.2019: 
Sekretær ble ansett inhabil som saksbehandler grunnet interessekonflikt, jfr. fvl. § 6 
annet ledd. 
 
Leder innledet og orienterte. Saksframlegg og forslag til vedtak er utformet av utvalgets 
leder. 
 
Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  
 
Votering: 
Utvalgsleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (4 voterende) 
 
Kontrollutvalget i Ås kommunes vedtak 26.11.2019: 
 
Saken oversendes kommunestyret 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: Ordfører 
b) Vara: Varaordfører 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
selskapet er opprettet. 

 
 
 
 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 3.desember 2019 
 
 
 
Unni Westli 
Rådgiver  
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Saksfremlegg 
 
Utvalgsleders forslag til vedtak: 
 
Saken oversendes kommunestyret 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: 

c) Medlem: Ordfører 
d) Vara: Varaordfører 

4. Kommunestyret forutsetter at nytt kontrollutvalgssekretariat ivaretar 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget fra og med 01.01.2020, eventuelt når 
selskapet er opprettet. 

 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Ås kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Saksutskrift Styret i FIKS sak 14-19 Etablering av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, 
Utredning Viken Kontrollutvalgssekretariat - rettet 030719, Selskapsavtale Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS 260919 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Ås kommunestyre 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Ås kommune har siden 2006 vært deltaker i og kjøper sekretariatstjenester fra Follo 
Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS). FIKS er nå i ferd med å bli slått 
sammen/fusjonert med to andre sekretariat og etablere Viken Kontrollutvalgssekretariat 
IKS.  
I denne forbindelse må Ås kommune ta stilling til valg av sekretariatsordning for 
kontrollutvalget.  
 
Etter den nye kommuneloven skal kommunestyret velge sekretariatsordning etter 
innstilling fra kontrollutvalget. 
 
HJEMMEL 
Det følger av lov 22.juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven) § 23-7: 
 
§ 23-7.Sekretariatet 

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for at kontrollutvalget får sekretariatsbistand som 
tilfredsstiller utvalgets behov. 

Sekretariatet skal påse at de sakene som behandles av kontrollutvalget, er forsvarlig utredet, og at 
utvalgets vedtak blir iverksatt. 
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Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den 
eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen. 

Sekretariatsfunksjonen kan ikke legges til 
a) ansatte i kommunen eller fylkeskommunen som har andre arbeidsoppgaver enn å være 

sekretær for kontrollutvalget 
b) den som utfører revisjon for den aktuelle kommunen eller fylkeskommunen 
c) medlemmer av kontrollutvalget, kommunestyret eller fylkestinget i den aktuelle kommunen eller 

fylkeskommunen. 
Den som utfører sekretariatsoppgaver for kontrollutvalget, er direkte underordnet kontrollutvalget og 

skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir. 
Kommunestyret og fylkestinget velger selv sekretariat for kontrollutvalget etter innstilling fra 

kontrollutvalget. 
 
Bestemmelsen har tidligere vært i fastsatt i forskrift. 
Sjette ledd er ny bestemmelse som tidligere ikke var avklart i verken lov eller forskrift. 
 
Bakgrunn for saken  
I løpet av 2019 har FIKS hatt dialog med Kontrollutvalgssekretariate for Buskerud og 
omegn (KUBIS) og Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) om 
sammenslåing av selskapene til Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. Selskapene har 
vurdert sammenslåing f.o.m. 1.1.2020.  
Selskapene har utredet sammenslåingen i vedlagte rapport med tilhørende 
selskapsavtale.  
Styret i FIKS behandlet avtalen 10.10.2019 og anbefalte sammenslåingen (protokoll i 
sak 14/19 vedlagt).  
Utredningen peker på 4 mulige organisasjonsformer for Viken 
Kontrollutvalgssekretariat, og anbefaler et interkommunalt selskap. Dersom Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS etableres, vil selskapet per 01.01.2020 kunne ha 30 
deltakerkommuner, et budsjett på ca. 7 MNOK og en grunnbemanning på 6 årsverk. I 
tillegg vil selskapet kunne selge tjenester til andre kommuner. ROKUS IKS selger i dag 
sekretariatstjenester til Asker og Bærum. 
 
Dannelsen av Viken IKS kan formelt skje etter likelydende vedtak i de berørte 
kommunestyrer. Styret i FIKS anbefaler at Ås kommune viderefører sin deltakelse i 
interkommunalt samarbeid gjennom dette nye selskapet. Eventuelle økonomiske 
forpliktelser, herunder spesielt andel av pensjonsforpliktelser, Ås kommune har til FIKS 
vil bli overført til det nye selskapet.  
Ås kommune vil ha en eierandel på 3,5 % i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og 
forplikte seg til et deltakerinnskudd på kr 28.000.- 
 
Ulike alternativer for ny sekretariatsordning  
På bakgrunn av sammenslåingen må Ås kontrollutvalg ha ny sekretariatsløsning fra og 
med avviklingen av FIKS.  
Kontrollutvalget vurderer tre ulike alternativer:  
 
1. Ås kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og kontrollutvalget mottar 

tjenesten derfra.  
2. Ås kommune kjøper tjenesten i markedet.  
3. Ås kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv. 
 
Nedenfor gjennomgås de ulike alternativene.  
 
Alternativ 1: Ås kommune trer inn i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS og 
kontrollutvalget mottar tjenesten derfra.  
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Ås kontrollutvalg har vært tilfreds med tjenester fra FIKS. Utvalget ser at en større 
organisasjon vil gi større sikkerhet for kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, gjennom 
mindre sårbarhet ved sykdom og annet fravær samt større fagmiljø. I Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS antas det at muligheten til faglig utveksling mellom 
kommunenes kontrollutvalg vil være god.  
 
Alternativ 2: Ås kommune kjøper tjenesten i markedet.  
Gjennom markedet vil kommunen stå friere til å velge tilbyder av tjenesten. En 
utfordring er at revisjonsselskaper som tar revisjonsoppdrag for kommunen ikke har 
anledning til å levere en slik tjeneste. Markedet for firmaer med revisjonskompetanse, 
men som ikke ønsker å levere tilbud på revisortjenester antas dermed å være noe 
begrenset.  
Ås kommune kan også innhente tilbud fra Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS. Per i 
dag er ikke prisnivået for disse tjenester kjent. Det må antas at tjenestene vil være 
dyrere for kommuner utenfor selskapet enn innenfor. Muligheten til faglig utveksling 
mellom kontrollutvalg i regionen antas å være mer begrenset utenfor Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS. 
Kjøp av sekretariatstjenester i markedet er tidsbegrenset og må gjentas før 
avtaleperiodens utløp. Utgifter til utlysning, tilbudsevaluering og inngåelse av avtale om 
sekretatriatstjenester kommer da i tillegg til selve leveransen av de ordinære 
sekretariatstjenestene. Kjøp av tidsbegrensede sekretariatstjenester er med på å 
svekke kontinuiteten i kontrollutvalgets og sekretariatets arbeid. 
 
Alternativ 3: Ås kommune ivaretar sekretariatsfunksjonen selv.  
Dette er en ordning som kun et fåtall av kommuner eller fylkeskommuner har valgt. 
Av kommunene er det Oslo, Bergen og Trondheim som har eget ansatt sekretariat. 
 
En slik løsning forutsetter at den ansatte ikke har andre oppgaver i kommunen. En slik 
løsning vil innebære en ny funksjon/deltidsstilling i kommunen. Dette alternativet vil 
være sårbart ift. kontinuitet og kvalitet i tjenestetilbudet, og ikke gi støtte i et fagmiljø. En 
slik løsning vil gi begrensede muligheter til faglig utveksling mellom kontrollutvalg i 
regionen. 
 
 
ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER  
Skulle Ås kommune velge en annen løsning enn å videreføre sin deltakelse i 
interkommunalt samarbeid gjennom FIKS/Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS, så vil Ås 
kommune hefte for sin andel av økonomiske forpliktelser i FIKS, herunder spesielt 
påløpte pensjonsforpliktelser. Disse er ikke beregnet per dags dato. Det legges opp til å 
gjøre opp økonomisk status pr 31.12.19 i sammenheng med at Oppegård kommune og 
Ski kommune avslutter sin deltakelse ved årsskiftet 2019. Nesodden kommune har 
også vedtatt å tre ut av FIKS ved årsskiftet 2019, men har også vedtatt deltakelse i 
Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS fra og med 01.01.2020.  
Ved uttreden vil Ås kommunes økonomiske forpliktelser overfor FIKS måtte komme til 
utbetaling i 2020.  
I tillegg er Ås kommune vertskommune for FIKS og de ansatte i FIKS er ansatt i Ås 
kommune. Her må ansettelsesforhold uansett avklares med Viken 
Kontrollutvalgssekretariat vedrørende virksomhetsoverdragelse. 
FIKS har avtale med Ås kommune vedrørende leie av kontorlokaler samt kjøp av 
merkantile tjenester (Lønn, regnskap, IT, arkiv etc.). Disse avtaleforholdene må 
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avklares med FIKS / Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS vedrørende 
virksomhetsoverdragelse og videreføring i nytt selskap. 
 
Anbefaling  
Alternativ 1 med inntreden i Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS er å foretrekke.  
 
Vedtak i denne saken foreslås fattet i kommunestyret som formulert i sak 14/19 i styret 
til FIKS (likelydende for alle deltagende kommuner i FIKS).  
 
Avslutning  
Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger 
som innstilling i saken overfor kommunestyret. 
 
 
Ås, 15.11.19 
 
 
Sverre Strand Teigen/s./ 
Utvalgsleder  
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