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Styret i FIKSs behandling 13.06.2019: 
Kontrollsjef/daglig leder orienterte og svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. (5 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 13.06.2019: 

 
1. Styret godkjenner FIKS årsregnskap 2018. 
2. Styret vedtar å tilbakebetale kr 417.000 av årets mindreforbruk til 

deltakerkommunene etter følgende fordeling: 
 

Kommune Beløp 

Enebakk 46 000 

Frogn 53 000 

Nesodden 58 000 

Oppegård 70 000 

Ski 75 000 

Vestby 56 000 

Ås 59 000 

SUM 417 000 

 
 

 
 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 25.juni 2019 
 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 

 
1. Styret godkjenner FIKS årsregnskap 2018. 
2. Styret vedtar å tilbakebetale kr 417.000 av årets mindreforbruk til 

deltakerkommunene etter følgende fordeling: 
 

Kommune Beløp 

Enebakk 46 000 

Frogn 53 000 

Nesodden 58 000 

Oppegård 70 000 

Ski 75 000 

Vestby 56 000 

Ås 59 000 

SUM 417 000 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Styret i FIKS 
 
Vedlegg: 
FIKS Årsregnskap 2018, FIKS Refusjon fra andre kommuner 2014 - 2018, FIKS 
Tilbakebetaling kommuner 2018 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
SAKSUTREDNING: 
I henhold til vedtektene kap 9.4 skal regnskapet, årsberetningen og revisjonsrapporten 
forelegges kommunestyrene som melding.  
 
Årsregnskapet til FIKS føres som en del av Ås kommunes årsregnskap og den 
ordinære revisjonen vil bli utført i forbindelse med Follo Distriktsrevisjon IKS sin revisjon 
av kommunens årsregnskap. 
 
Ansvar 4400 FIKS 
Lønn og sosiale utgifter  
Lønn og sosiale utgifter viser et mindreforbruk på kr 238.198,78.  
 
Lønn faste stillinger viser et mindreforbruk i forhold til budsjett på litt over kr 125.000,-. 
Dette skyldes at rådgiverstillingen sto vakant i over 7 måneder i 2018.  
Styret innvilget økonomisk kompensasjon til kontrollsjef/daglig leder for overtid i 2018. 
Denne bokføres og utbetales i 2019.  
 
Godtgjørelse folkevalgte er oppført som kr 0,- i 2018. Dette skyldes at utgiften først blir 
bokført og utbetalt i 2019. I den sammenheng bør en vurdere å avsette deler av årets 
mindreforbruk til bundne driftsfond for å dekke disse utgiftene i 2019. 
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Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.  
Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. viser et mindreforbruk på kr 132.818,60.  
 
Bevertning ved møter/utvalg omfatter utgifter til julemiddag i forbindelse med styremøte 
6.desember 2018. 
 
Bevertning ved kurs/opplæring omfatter utgifter til bevertning i forbindelse med Faglig 
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus.  
 
Diverse utgiftsdekning omfatter gavekort til foredragsholdere i forbindelse med Faglig 
forum 25.oktober 2018 i Ski rådhus.  
 
Velferdstiltak/gaver ansatte omfatter påskjønnelse til Jan T. Løkken på 3.000 kroner i 
forbindelse med at han gikk av med pensjon i 2017. Utgiften er bokført i 2018. Øvrige 
utgifter under denne posten er i sammenheng med gave fra Styret i FIKS til Lene H 
Lilleheier som sluttet vinteren/våren 2018.  
 
Portoutgifter omfatter i hovedsak utgifter til utsendelse av forvaltningsrevisjonsrapporter 
og kommunenes årsrapporter og årsregnskap i papirutgave til kontrollutvalgenes 
medlemmer.  
 
Stillingsannonser omfatter utgifter knyttet til ny utlysning av rådgiverstilling på 
www.finn.no høsten 2018.  
 
Kurs og opplæring viser et mindreforbruk i forhold til budsjett. 
 
Oppholdsutgifter kurs viser et vesentlig merforbruk. Dette har sammenheng med at 
FIKS fikk ansvaret for å være ansvarlig/koordinator for Samling for 
kontrollutvalgssekretariatene rundt Oslofjorden våren 2018. Ås kommune  
v/Økonomiavdelingen har bistått FIKS med å sende refusjonskrav til de deltakende 
sekretariatene. Reelt forbruk på denne posten er om lag kr 14.490,90. Refusjoner 
fremkommer under posten 177000 Refusjon fra andre.  
 
Kompetanseutviklingstiltak viser kr 0,-. Dette skyldes at posten knytter seg til 
folkevalgtopplæring for kontrollutvalg. Det har ikke vært avholdt folkevalgtopplæring for 
kontrollutvalgene i 2018.  
 
Kjøregodtgjørelse viser et mindreforbruk i forhold til budsjett.  
 
Husleie viser et mindreforbruk på kr 17 500,- i forhold til budsjett. Grunnet at FIKS måtte 
flytte over i midlertidige kontorlokaler i forbindelse med rehabilitering av Rådhusplassen 
29, har Ås kommune v/økonomiavdelingen avtalt at FIKS ikke ville bli fakturert for 
husleie for juli og august 2018.  
 
Andre leieutgifter omfatter parkeringsavtale med Europark AS vedrørende 
Rådhusplassen 33 for 2 P-plasser til FIKS sine ansatte. Disse faktureres kvartalsvis.  
 
Kontigenter omfatter FIKS sine medlemskontingenter i NKRF og FKT samt personlig 
medlemskontingent i NKRF for kontrollsjef/daglig leder.  
 
Lisenser omfatter blant annet domeneavgift for nettsiden www.follofiks.no  

http://www.follofiks.no/
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Kjøp fra andre  
Kjøp fra andre viser et merforbruk på kr 24.900,- 
 
Kjøp fra kommuner omfatter FIKS sin avtale med Ås kommune om merkantile tjenester 
innen blant annet regnskapsføring, lønn, IKT og arkiv.  
 
IKS der kommunen ikke er deltaker omfatter FIKS sitt kjøp av sekretariatstjenester fra 
ROKUS IKS i november/desember 2018. I forbindelse med underbemanning i FIKS 
høsten 2018, ga styret i FIKS fullmakt til kontrollsjef/daglig leder til å kunne kjøpe noe 
rådgiver-/konsulentbistand fra ROKUS IKS ut året 2018 frem til rådgiverstillingen var 
besatt.  
 
Refusjoner  
Refusjon fra andre kommuner er i henhold til budsjett for 2018. Ved en feilregistrering 
av Ås kommune v/økonomiavdelingen viser opprinnelig budsjett en mindreinntekt på kr 
50.000,- i forhold til reelt budsjett.  
 
Refusjon fra andre må ses i sammenheng med posten 115010 Oppholdsutgifter kurs. 
 
Momskompensasjonsinntekter  
Momskompensasjon omfatter refusjon av mva. på varer og tjenester som erstatter varer 
og tjenester utført i egenregi. 
 
4400 FIKS  
Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 452 390,74. 
 
 
Bundet driftsfond 

Dato Tekst Beløp 

01.01.18 Inngående balanse 182 201,31 

31.12.18 Avsetning fond FIKS årsoppgjør 2018 452 390,74 

 SUM 634 592,05  
Kilde: Ås kommune v/Økonomiavdelingen  
 

Pr 31.12.18/01.02.19 disponerer FIKS omløpsmidler tilsvarende kr 634.592,05. 
 
 
Pensjonsforpliktelser  
Nedenfor følger en oversikt over pensjonsforpliktelser for de ansatte i FIKS pr 31.12.18. 
 
 

Tekst Beløp 

Gjennomsnittspremie 90 373 

Bruttogaranti 16 886 

Tidligpensjon 10 205 

Premietilskudd 117 464 
Kilde: KLP / Ås kommune v/Lønn 

 
 
VURDERING  
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Bundet driftsfond 
En vil foreslå at deler av mindreforbruket for 2018 overføres bundne driftsfond for å 
dekke godtgjørelse folkevalgte 2018 som blir bokført og utbetalt i 2019.  
 
Det vil også være behov for ekstramidler for 2019 for å kompensere for ekstrautbetaling 
til kontrollsjef/daglig leder for overtid i 2018 som bokføres og utbetales i 2019. I tillegg vil 
det være behov for ekstramidler til lønnsoppgjøret i 2019.  
 
En vil foreslå at kr 417.000,- av årets mindreforbruk tilbakeføres kommunene etter 
samme fordelingsnøkkel som kostnadsfordelingen for kjøp av sekretariatstjenester.  
 
En vil foreslå at bundet driftsfond etter dette vil være på kr 217.592,05. En er av den 
formening at et bundet driftsfond av denne størrelsen vil kunne dekke utgifter overført 
fra 2018 og utforutsette utgifter som vil kunne dukke opp i løpet av 2019. 
 
Pensjonsforpliktelser  
Når det gjelder pensjonsforpliktelser i FIKS, vil dette komme til utregning pr 31.12.19 
overfor de kommunene som har besluttet å avslutte sin deltakelse i FIKS i 2019. 
Påløpte pensjonsforpliktelser i 2019 vil bli inkludert i dette oppgjøret.  
 
Dette gjelder i hovedsak Oppegård og Ski. Nesodden har meldt seg ut, men kommunen 
har ikke avklart hva slags sekretariatsordning de vil ha etter 31.12.19.  
 
Revisjonsuttalelse  
Follo Distriktsrevisjon IKS vil avgi en revisjonsuttalelse til FIKS sitt regnskap for 2018. 
Revisjonsuttalelsen foreligger ikke pr 08.06.19, men vil bli ettersendt.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 
Ås, 08.06.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./  
Kontrollsjef/daglig leder 
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