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1 Grunnlaget for FIKS  
Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner 
(kommuneloven, koml.) § 77 nr. 9  
 
Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.  
 
 
Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og 
fylkeskommuner § 20 tredje ledd:  
 

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. 

 
 

Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) ble etablert 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 samarbeid mellom 
deltakende kommuner.  
 
Formålet til FIKS følger av vedtektenes kap. 3:  
 
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. 
 
2 Styret 
2.1 Sammensetning  
Styret for FIKS består av lederne i deltakerkommunenes kontrollutvalg med nestlederne 
som personlige varamedlemmer:   

Funksjon Navn Representerer Personlig varamedlem 
Leder Thorbjørn Nerland Enebakk Øivind Gundersen 
Nestleder Jeanette Hoel Vestby Lars Johan Rustad 
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Medlem Knut Erik Robertsen Frogn Øyvind Solli 
Medlem Arne Maus Nesodden Jørn Bertelsen 
Medlem Odd Harald Røst (t.o.m. 17.9.18) 

Stein Martinsen Wik (f.o.m. 17.9.18) 
Oppegård Henriette B. Christiansen 

Medlem Lars Christian Bilet Ski Roar Thun 
Medlem Håkon Lars Henriksen Ås Einride Berg (t.o.m. 21.11.18) 

Anne Odenmarck (f.o.m. 21.11.18) 
 
Mangeårig styremedlem Odd Harald Røst, fikk høsten 2018 innvilget fritak fra vervet som 
leder av kontrollutvalget i Oppegård. Ny leder av kontrollutvalget og nytt styremedlem er 
Stein Martinsen Wik. 
 
I 2018 ble det avholdt 5 styremøter og behandlet 27 nummererte saker. Møtene ble som 
hovedregel holdt i lokalene til FIKS, med unntak av desember-møtet som var kombinert 
styremøte og juleavslutning  
 
Styremøtene har også vært benyttet som forum for erfaringsutveksling mellom 
kontrollutvalgene.  
 
2.2 Styrets oppgaver 
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 og økonomiplan.  
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. 
 
3 Sekretariatet 
3.1 Bemanning 
Sekretariatet har i 2018 hatt følgende ansatte: 
 
• Kjell Tore Wirum, kontrollsjef/daglig leder  
• Lene H. Lilleheier, rådgiver i 60 % stilling (t.o.m. 6.mars 2018) 
• Beate Nathalia Lillejord Kaldahl, rådgiver i 60 % stilling (f.o.m. 1.8.18 t.o.m. 21.9.18)  
 
Kaldahl sa opp sin stilling i prøveperioden. Stillingen som rådgiver 60 % ble utlyst i 
oktober/november. Unni Westli ble tilsatt og vil tiltre stillingen 2.januar 2019. 
 
3.2 Likestilling 
I perioden 1.1.18 - 6.3.18 besto sekretariatet av en mann og en kvinne. I perioden 7.3.18 – 
31.7.18 besto sekretariatet kun av kontrollsjef/daglig leder. Fra 1.8.18 og til 21.9.18 besto 
sekretariatet av en mann og en kvinne. I perioden 22.9.18 – 31.12.18 besto sekretariatet kun 
av kontrollsjef/daglig leder.  
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3.3 Arbeidsfordeling  
I perioden 2.1.18 - 6.3.18 ivaretok Lene H Lilleheier sekretærfunksjonen for 
kontrollutvalgene Frogn, Nesodden og Ås. I samme periode ivaretok Kjell Tore Wirum 
sekretærfunksjonen for kontrollutvalgene Enebakk, Oppegård, Ski og Vestby, 
sekretærfunksjonen for fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski samt for 
styret i FIKS. 
Fra 7.mars og ut 2018 ivaretok Kjell Tore Wirum sekretærfunksjonen for de 7 
kontrollutvalgene, fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski samt for styret i 
FIKS. 
 
3.4 Kurs og opplæring 
Nedenfor følger en oversikt over kurs og opplæring sekretariatets ansatte deltok på i 2018:  

Dato Arrangement Deltakere Varighet Merknad 
25.1 Offentlige anskaffelser - Basiskurs Wirum 5,5 timer  
7.-8.2 NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2018 Wirum 11 timer  
20.2 Offentlige anskaffelser – Evalueringsmodeller Wirum 5,5 timer  
22.2 Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv Wirum 1,5 timer  
28.2 Public 360 – Viderekurs sak-/arkiv Wirum 

Lilleheier 
1,5 timer  

13.-14.3 NKRF Arena for forvaltningsrevisjon 2018 Wirum 8 timer  
15.3 NKRF Møteplass for selskapskontroll 2018 Wirum 6 timer  
20-21.3 FKT Sekretariatskonferansen 2018 Wirum 10 timer  
4.4. Agresso – Opplæring fakturabestilling Wirum 1,5 timer  
5.-6.4 Oslofjord-samling for KU sekretariat Vår 2018 Wirum 8 timer Arrangør 
16.-17.4 
25.4 

Obligatorisk HMS-kurs Wirum 18 timer  

29.8 Dagskurs Public 360 Kaldahl 6 timer  
10.9 Offentlige anskaffelser – Basiskurs Kaldahl 5,5 timer  
15.-16.11 Oslofjord-samling for KU sekretariat Høst 2018 Wirum 8 timer  
SUM   97,5 timer  

 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte er et viktig tiltak i forbindelse med 
kompetanseutvikling og etter- og videreutdanning. Sekretariatets målsetning er å være 
oppdatert innen tilsyn- og kontrollfeltet til enhver tid for å kunne yte en forsvarlig 
sekretariatsbistand til kontrollutvalgene. 
   
3.5 Sekretariatets oppgaver 
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, revisjonen 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. Publisering av innkallinger 
og protokoller fra utvalgene på kommunenes nettsider i tillegg til FIKS sin nettside, er en 
viktig del av informasjonsarbeidet.    
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FIKS er underlagt arkivloven på linje med andre offentlige organer og har også journal- og 
arkivansvaret for kontrollutvalgene. 
 
3.5.1 Fullelektronisk saksbehandling i utvalgene og i FIKS  
I 2018 har alle kontrollutvalgene og styret praktisert en ordning med papirløse møter.  
Innkallingene sendes ut elektronisk og dokumentene legges samtidig ut på internettsidene 
til FIKS. I tillegg sendes de til den aktuelle kommune. Det er ulik praksis hos kommunene 
om kontrollutvalgenes møtedokumenter publiseres samt hvordan.  
Når varamedlemmer innkalles til møter sendes ved behov en papirutgave til disse. 
 
FIKS har fullelektronisk saksbehandling, journalføring og arkiv basert på systemet i Ås 
kommune «Public 3600».   
 
3.5.2 Avtale med Ås kommune om tjenesteyting for FIKS og avtale om husleie.  
Avtalen med Ås kommunen om betaling av tjenesteyting til FIKS ivaretar våre behov for 
bistand til beregning og utbetaling av lønn og godtgjørelser, regnskap, sak-/arkivtjenester, 
IKT-tjenester og eventuell veiledning personal. FIKS har fullelektronisk saksbehandling, 
journal og arkiv basert på systemet i Ås kommune «Public 3600».   
 
Kommunen stiller kontorlokaler etc. til disposisjon for FIKS. Husleien reguleres i en egen 
avtale og selvkostprinsippet skal leges til grunn for beregningen av husleien. Grunnet 
planer om oppgradering/rehabilitering av kontorlokalene i Rådhusplassen 29, ble FIKS nødt 
til å flytte over i midlertidige kontorlokaler på Bjørnebekk for perioden juli – september. 
FIKS flyttet tilbake til Rådhusplassen 29 i midten av september. Rett før jul ga Ås kommune 
v/økonomisjef melding til FIKS om flytting av sekretariatet grunnet Ås kommune sitt behov 
for kontorlokalene FIKS hadde. Ny kontorplassering blir Skoleveien 3 («Gul-huset»). 
Flytting vil skje over nyttår.    
 
3.5.3 Selskapskontrollen 
Sekretariatet har ansvaret for selskapskontrollen/eierskapskontrollen i Follo av 17 
kommunalt heleide aksjeselskaper og selskaper opprettet i medhold av lov om 
interkommunale selskaper.  Arbeidet baseres på de planene for selskapskontroll for periode 
2017 – 2020 som kommunene har vedtatt.  
 
Grunnet underbemanning i FIKS ble det ikke utført selskapskontroll i 2018. 
 
3.5.4 Revisjonsordninger og samarbeidet med revisorene 
Kommunene i Follo hadde i 2018 avtaler med ulike revisjonsselskaper.  Fire av kommunene 
er deltakere i Follo Distriktsrevisjon IKS.  Frogn har KPMG AS som regnskapsrevisor. 
Vestby har Deloitte AS som regnskapsrevisor. Både Vestby og Frogn setter 
forvaltningsrevisjonen ut på anbud hvert år. Oppegård har Deloitte AS som 
oppdragsansvarlig revisor for hele revisjonsoppdraget, dvs. både regnskaps- og 
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forvaltningsrevisjon. Ved konkurranseutsetting forbereder FIKS sakene for 
kontrollutvalgene.  
 
FIKS opplever sitt samarbeid med revisjonsselskapene som godt. 
 
3.5.5 Informasjon om FIKS 
Nettsidene til FIKS (www.follofiks.no) gir informasjon om FIKS, og det respektive 
kontrollutvalg har egne sider med innkallinger, sakspapirer, protokoller og møteplaner. 
Egne ressurssider for hvert utvalg inneholder lokale retningslinjer og planer og lover og 
forskrifter. Alle forvaltningsrevisjonsrapporter fra Follo-kommunene blir fortløpende lagt ut 
på sidene.  
 
Grunnet at nettsidene til FIKS var bygget på en gammel plattform som ikke lenger lot seg 
oppgradere, ble nettsidene inaktive 11.desember 2018. FIKS får bistand fra Ås kommune 
v/IKT til å opprette ny nettside som vil ivareta kravene til universell utforming. 
 
3.5.6 Internkontroll 
Nedenfor følger en oversikt over avvikshåndtering i FIKS i 2018: 
 Kategori Avvik Merknad 
Kontrollutvalg    
 Møtedeltakelse Ikke meldt forfall (4) 

Innmeldt forfall ikke registrert (1) 
 

 Godtgjørelse Manglende utbetaling (3) 2 av avvikene knytter seg til 2017. 
Mangelfull kommunikasjon mellom 
FIKS og politisk sekretariat 

 Kontaktinformasjon Manglende mottak av innkalling (1) Feil registrert e-post adresse 
 Innkalling Mangelfullt vedlegg i sak (1) Kommunen hadde kun oversendt 

foreløpig årsmelding. Komplett 
årsmelding ble ettersendt til utvalget. 

 Protokoll  Forsinket utsendelse (1) Skyldes høyt arbeidspress før påske 
 Møtested/-lokale  Endret møtested (3) Skyldes dobbeltbooking i kommunen 
FIKS-styret    
 Møtedeltakelse Ikke meldt forfall (1)  
 Godtgjørelse Manglende utbetaling (1) Sammenheng med omlegging av 

lønnssystem i Ås kommune 
FIKS    
 Journalføring Tilsendt dokument ikke mottatt (2) 

Innkommet post lagt feil (1) 
Tilsendte dokument som ikke var 
mottatt er sendt på nytt fra 
kommunen 

 Dokumentoffentlighet Mangelfull vurdering (1) Vurdering foretatt og rettet opp 
 Sak-/arkivsystem Nedetid (2) Fulgt opp av Ås kommune v/IKT 
 Nettside Nedetid (2+) Skyldes mangelfull 

oppdatering/gammel plattform 
 Anbudskonkurranse Forsinket anbudsutlysning (1) Mangelfull kommunikasjon med 

kommunen for bistand til utlysning 
 
3.5.7 Fortsatt drift 
Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har i 2018 vært sårbar grunnet 
underbemanning. 
 

http://www.follofiks.no/
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Oppegård kommune og Ski kommune vedtok før jul 2018 å si opp avtalen om FIKS med 
endelig uttreden 1.1.2020. Dette har en naturlig sammenheng med at kommunene opphører 
som egne enheter 31.12.19 og at Nordre Follo kommune formelt etableres fra og med 
1.1.2020. Det pågår for tiden et utredningsarbeid om sekretariatsordning for 
kontrollutvalget i Nordre Follo kommune. Vedtak om valg av sekretariatsordning vil 
foreligge vinteren/våren 2019.  
I tillegg har Nesodden kommune vedtatt å tre ut av FIKS. Vedtaket er gjort på bakgrunn av 
vedtakene i Oppegård kommune og Ski kommune. Nesodden kommune vil da formelt tre 
ut av FIKS fra og med 1.1.2020. De øvrige deltakerkommunene er blitt orientert om 
vedtaket. 
 
4 Virksomhet i 2018   
4.1 Møteaktivitet i utvalgene 
Sekretariatet hadde ansvaret for innkallingen av til sammen 50 møter i kontrollutvalgene i 
2018. Utvalgene har behandlet til sammen 260 nummererte saker.  
 

 
2018 2017 2016 2015 

Utvalg 
Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Antall 
møter 

Antall 
saker 

Enebakk 9 36 6 34 6 48 7 57 
Frogn 6 42 7 38 6 43 7 51 
Nesodden 8 42 7 41 7 59 7 47 
Oppegård 6 30 6 29 7 43 7 40 
Ski 7 46 8 49 7 59 7 46 
Vestby 6 27 7 31 6 42 8 38 
Ås 8 37 7 34 7 48 8 43 

 
  

    
  

SUM 50 260 48 256 46 342 51 322 

 
I tillegg har det vært avholdt 2 fellesmøter mellom kontrollutvalgene i Oppegård og Ski 
hvor det ble behandlet 6 saker. Hovedfokus her har vært kommunesammenslåings-
prosessen frem til Nordre Follo formelt er egen kommune fra 1.1.2020. 
 
4.2 Bestilling fra/tilsyn med revisjonen 
Sekretariatet har i løpet av 2018 lagt frem dokumenter fra eller om revisjonen overfor 
kontrollutvalgene, enten som egen sak eller som del av annen sak:   
  Antall 
Sak Beskrivelse 2018 2017 2016 
Regnskapsrevisjon (RR):     
Kommunale årsregnskap Revisjonsberetning 7 7 7 
Årsregnskap fra kommunale foretak (DFI KF) Revisjonsberetning 1 - - 
Årsregnskap fra foretak (Vestby havn/Son 
havnekontor) 

Revisjonsberetning 1 1 1 

Erklæring fra revisor Vurdering av uavhengighet 5 6 5 
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2016    7 
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2017   7  
Revisjonsplan/revisjonsstrategi 2018  7   
Revisjonens rapport pr 31.12.15    2 
Revisjonens rapport pr 30.4.16    6 
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Revisjonens rapport pr 31.10.16   2 6 
Revisjonens rapport pr 30.4.17   6  
Revisjonens rapport pr 31.10.17   4  
Revisjonens rapport pr 31.12.17  4   
Revisjonens rapport pr 30.4.18  4   
Revisjonens rapport pr 31.10.18  4   
Oppsummering interimsrevisjon 2017  1   
Oppsummering revisjon 2017  3   
Kundebrev   - - 
Nummerert brev  2 3 3 
     
Forvaltningsrevisjon (FR):     
Prosjektplan – Overordnet analyse   - 7 
Overordnet analyse 2017-2020   - 7 
Prosjektplan Forvaltningsrevisjonsprosjekt  10(14) 17 12 
Forvaltningsrevisjonsrapporter   16(17) 12 13 
Forvaltningsrevisjonsrapport Fellesprosjekt: Follo 

landbrukskontor 
1(5)   

Forvaltningsrevisjonens årsmelding  - - 3 
     
Påse-ansvar overfor revisor:     
Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor revisor  3 6 - 
     
Valg av revisjonsordning/valg av revisor:     
Valg av revisjonsordning 2018: Nordre Follo (Oppegård 

og Ski), Frogn 
2(3)   

Valg av revisjonsordning (deltakelse i FDR IKS) 2018: Enebakk, Nesodden og 
Ås 

3   

Valg av regnskapsrevisor 2016: Frogn og Vestby 
2017: Vestby 

- 1 2 

Valg av forvaltningsrevisor 2016/2017: Frogn og Vestby 
2018: Frogn 

1 2 2 

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig 
revisor 

2017: Oppegård  
2018: Oppegård 

1 1 - 

Forlengelse av avtale med regnskapsrevisor 2017: Frogn 
2018: Vestby 

1 1 - 

     
Andre tilsyns-/kontrolloppgaver:     
Oppfølging av misligheter/uregelmessigheter  - - - 
Utredninger/undersøkelser  1 - 2 
Sammenslåing av Follo Distriktsrevisjon IKS med  
Østfold kommunerevisjon IKS 

 - - 4 

     
SUM  78(88) 76 89 
 
4.3 Faglig forum for kontrollutvalgene i Follo 
Faglig forum 2018 ble avholdt 25. oktober i kommunestyresalen i Ski rådhus. Møtet samlet 
26 medlemmer av kontrollutvalgene og fem deltakere fra revisjonsselskapene. Hovedtema i 
år var presentasjon av ny kommunelov v/generalsekretær i Forum for Kontroll og Tilsyn 
(FKT) og GDPR/ny personopplysningslov og krav til kommunene om opprettelse av 
personvernombud v/personvernombudet i Ski kommune. 
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4.4 Samordning av tilsyn 
Kontrollsjef/daglig leder har deltatt på 2 møter med Fylkesmannen i Oslo og Akershus 
vedrørende samordning av tilsyn mellom kommuner og statlig forvaltning. Plan for 
samordnet tilsyn 2018 ble lagt frem for kontrollutvalgene som orienteringssak. 
 
4.5 Kjøp av konsulent-/rådgivningstjenester fra andre 
Grunnet underbemanningen i sekretariatet i 2018, ga styret fullmakt til kontrollsjef/daglig 
leder å kunne kjøpe konsulent-/rådgivningstjenester fra andre sekretariat ut 2018 frem til ny 
rådgiver ville tiltrå stillingen i 2019. FIKS inngikk avtale med Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS) om konsulent-/rådgivningstjenester basert på 
enkeltoppdrag. 
 
4.6 Fusjon med andre sekretariat  
FIKS fikk høsten en invitasjon til dialog om fremtidig sekretariatssamarbeid med Romerike 
Kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS IKS). Styreleder og daglig leder deltok i et uformelt 
møte med daglig leder og styreleder i ROKUS IKS.  
 
Det daglige lederne i FIKS og ROKUS IKS har startet arbeidet med å oppdatere utredningen 
som ble gjort høsten 2016 vedrørende sammenslåing/fusjon av FIKS og ROKUS IKS. I tillegg 
har Kontrollutvalgssekretariatet for Buskerud og omegn IS (KUBIS) tatt kontakt med FIKS 
og ROKUS IKS for å se på muligheten for å få etablert et større interkommunalt 
sekretariatsselskap i region Viken.  
 
Dette arbeidet vil følges opp i 2019 med målsetning om å kunne legge frem en utredning og 
utkast til selskapsavtale overfor deltakerkommunene i Akershus og Buskerud før sommeren 
2019. 
 
5 Økonomi 
5.1 Sekretariatets drift i 2018 
Det følger av vedtektenes Kap. 6.2  
 
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 i 2018 var på til sammen kr 1 870 000,-.  
Lønn- og sosiale utgifter utgjør den største posten på FIKS sitt budsjett.  
 
Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 452 390,74. 
Dette skyldes i stor grad at stillingen som rådgiver 60 % sto vakant store deler av 2018. 
Godtgjørelse til styrets medlemmer for 2018 blir bokført og utbetalt i 2019. 
  
5.2 Revisjon  
Follo Distriktsrevisjon IKS reviderer FIKS sitt regnskap og avlegger egen revisjonsuttalelse. 
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6 Oppsummering 
Med underbemanning i sekretariatet, var 2018 et krevende driftsår for FIKS. 
 
Aktiviteten i kontrollutvalgene i 2018 har vært god og kompleksiteten i sakene øker. 
Det er fokus på kontrollutvalgenes rolle og oppgaver, noe som igjen krever at sekretariatet 
har de nødvendige ressurser tilgjengelig. Et velfungerende sekretariat er en forutsetning for 
at kontrollutvalgene skal kunne utføre sin tilsyns- og kontrollfunksjon på en god måte.  
 
Sekretariatet bruker aktivt nettverk med andre sekretariat, FKT og NKRF, og det jobbes med 
å få til en felles metodikk og system for kontrollaktiviteter i kontrollutvalgene. 
 
2019 vil by på en del utfordringer for sekretariatet med den pågående 
kommunesammenslåingen i Nordre Follo, Nesodden kommune sin uttreden av FIKS samt 
påbegynt arbeid med å få FIKS til å bli en del av et større interkommunalt sekretariat i 
region Viken.  
I tillegg vil det høsten 2019 bli valgt nye kontrollutvalg for valgperioden 2019-2023. 
Sekretariatet ser behovet for at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til opplæring av nye 
kontrollutvalg.  
 
  

Ås, 13.juni 2019 
 
 

Thorbjørn Nerland/s./  Jeanette Hoel/s./ 
Styreleder  Nestleder 

   
   
   

Knut Erik Robertsen/s./ Arne Maus/s./ Stein Martinsen Wik/s./ 
   
   
   

Lars Chr. Bilet/s./  Håkon L. Henriksen/s./ 
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