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Styret i FIKSs behandling 10.10.2019: 
Styreleder innledet og orienterte. 
Daglig leder svarte på spørsmål fra styrets medlemmer. 
 
Votering: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (7 voterende) 
 
Styret i FIKSs vedtak 10.10.2019: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020: 
 
Tekst (T) Beløp 

Lønn og sosiale utgifter 1 085 000 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 240 000 

Kjøp fra andre 105 000 

SUM 1 430 000 

Refusjon fra kommuner 1 420 000 

Momskompensasjon  10 000 

Mer-/mindreforbruk 0 

 
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Kommune Beløp 

Enebakk 234 700 

Frogn 274 550 

Nesodden 305 900 

Vestby 291 850 

Ås 313 000 

SUM 1 420 000 

 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023. 
 

 
Saksutskriften bekreftes 
Ås, 15.oktober 2019 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder  
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Saksfremlegg 
 
Sekretariatets innstilling: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020: 
 
Tekst (T) Beløp 

Lønn og sosiale utgifter 1 085 000 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva. 240 000 

Kjøp fra andre 105 000 

SUM 1 430 000 

Refusjon fra kommuner 1 420 000 

Momskompensasjon  10 000 

Mer-/mindreforbruk 0 

 
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
 
Kommune Beløp 

Enebakk 234 700 

Frogn 274 550 

Nesodden 305 900 

Vestby 291 850 

Ås 313 000 

SUM 1 420 000 

 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023. 

 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyrene i deltakerkommunene 
 
Vedlegg: 
FIKS Budsjett 2020, FIKS Refusjon fra kommuner 2020, FIKS ØP 2020-2023 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Kontrollutvalgene i deltakerkommunene 
 
 
SAKSUTREDNING: 
Styret i FIKS vedtok 13.06.19 i sak 10/19 FIKS Budsjett 2020 følgende: 
 
1. Styret vedtar følgende driftsbudsjett for FIKS for 2020: 
 

Tekst (T) Beløp 

Lønn og sosiale utgifter  1 085 000 

Kjøp av varer og tjenester inkl. mva.  240 000 

Kjøp fra andre  105 000 

SUM  1 430 000 

Refusjon fra kommuner  1 420 000 

Momskompensasjon  10 000 

Mer-/mindreforbruk Kr 0 

 
2. Driftsutgiftene refunderes av deltakerkommunene med følgende fordeling: 
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Alternativ 1  

Kommune Beløp 

Enebakk 298 000 

Frogn 349 750 

Vestby 372 400 

Ås 399 850 

SUM 1 420 000 

 
Alternativ 2 

Kommune Beløp 

Enebakk 234 700 

Frogn 274 550 

Nesodden 305 900 

Vestby 291 850 

Ås 313 000 

SUM 1 420 000 

 
3. Styret slutter seg til forslaget til økonomiplan 2020 – 2023. 

 
 
Kostnadsfordeling alternativ 2 forutsatte positivt vedtak i Nesodden kommune om videre 
deltakelse i sekretariatsordning i egenregi. 
 
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. 
 
 

Budsjett 2020 
Budsjettet for 2020 er vesentlig redusert grunnet endrede forutsetninger for fortsatt drift i 
FIKS. 
 
Lønn og sosiale utgifter  
Grunnet færre deltakerkommuner og redusert oppdragsmengde, er det i budsjettet for 
2020 lagt opp til lønn og sosiale utgifter til 1 årsverk. Forutsatt at Viken 
Kontrollutvalgssekretariat IKS blir etablert innen 1.1.2020, vil det da være en 
virksomhetsoverdragelse hvor ansatte i dagens FIKS har fortrinnsrett til stillinger i det 
nye selskapet. Det nye selskapet vil kunne ha 30 deltakere og sikre en 
oppdragsmengde tilsvarende en grunnbemanning på 6 årsverk. Salg av 
sekretariatstjenester i markedet vil kunne utgjøre ekstraoppdrag/merinntekter med 
mulighet for å øke bemanningen i selskapet. 
 
Kjøp av varer og tjenester  
Kjøp av varer og tjenester er justert ned i forhold til redusert oppdragsmengde og færre 
deltakere.  
 
Kompetanseutviklingstiltak gjelder primært faglig forum og utgiftene vil variere noe 
avhengig av programmet. Ordningen med årlig Faglig forum foreslås erstattet med 
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samarbeid og felles arrangement med ett eller flere andre sekretariat eller Forum for 
kontroll og tilsyn (FKT). Budsjettposten tar ikke høyde for dyre og etterspurte 
foredragsholdere. Det arbeides med å få til et samarbeid med sekretariatene i Buskerud 
og på Romerike for å få til et felles opplegg for folkevalgtopplæring av nye kontrollutvalg 
i løpet av november 2019. Mulig det legges opp til dagsamlinger for kontrollutvalg i 
2020. Kostnadene til dette refunderes i sin helhet fra deltakerkommunene etter 
deltakelse fra utvalgenes medlemmer.  
 
Kurs og opplæring for sekretariatets ansatte reduseres i samsvar med bemanning.  
 
Basisen for husleieberegningen vil, pga. flytting til andre kontorer i 2019, bli grunnlag for 
justering. Posten foreslås justert i tråd med behovet for kontorlokaler.  
 
Serviceavtalen med Ås kommune (lønn og regnskapsføring, sak-/arkivsystem, IKT og 
noe rådgivning) justeres i tråd med behovet for tjenester.  
 
Refusjoner  
Utgiftene til driftsbudsjettet refunderes av medlemskommunene. 50 % av driftsbudsjettet 
fordeles likt mellom kommunene og 50 % i forhold til folketallet. I fordelingen for 2020 er 
folketallet i kommunene pr 1.1.19 lagt til grunn.  
 
Økonomiplan 2020 - 2023  
Forslaget til økonomiplan 2020 – 2023 er veiledende. Økonomiplanen baseres på en 
årlig indeksregulering på ca. 2-3 pst. For 2020 – 2023 fordeles kostnadene på følgende 
måte:  
 
5 kommuner (de 4 gjenværende deltakerkommunene + Nesodden).  
 

Avsluttende kommentar  
Forslag til budsjett åpner ikke for stort handlingsrom, men skal kunne sikre at 
kontrollutvalgene i de gjenværende deltakerkommunene får en noenlunde forsvarlig 
sekretærbistand. Budsjettet åpner ikke for at sekretariatet kan påta seg 
utredningsarbeid av en viss størrelse ut over ordinær sekretærbistand.  
 
Forutsatt etableringen av Viken Kontrollutvalgssekretariat IKS i løpet av 2019, så vil 
budsjett for 2020 være første driftsbudsjett for det nye selskapet. Grunnet ulike 
finansieringsmodeller mellom de tre sekretariatene FIKS, KUBIS og ROKUS IKS, så vil 
det nye selskapet i løpet av 2020 måtte ta stilling til ny finansieringsmodell for selskapet. 
En slik finansieringsmodell vil tidligst kunne gjøres gjeldende overfor 
deltakerkommunene i forbindelse med budsjettet for 2021.  
 
Avslutning  
Saken legges frem for styret til behandling. 
 
 

Ås, 01.10.19 
 
 
Kjell Tore Wirum/s./ 
Kontrollsjef/daglig leder 
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