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MØTEPROTOKOLL  
 

Nittedal kontrollutvalg 
 
Dato: 14.02.2017 kl. 18:00 
Sted: Rådhuset, møterom Fyrstikken 
Arkivsak: 15/00015 
  
Tilstede:  John Ivar Rygge (leder), Berit Hvidsten (nestleder), Ole Erik 

Yrvin, Gunvor A. Olsen. 
  
Møtende 
varamedlemmer: 

Stein Tore Madsen. 

  
Forfall:  Øistein Lid. 
  
Andre: Fra Romerike kontrollutvalgssekretariat: Styreleder Torbjørn 

Rud og daglig leder Mona Moengen. 
  
Protokollfører: Konsulent Øystein Hagen                                             

Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS  
  

 

SAKSKART  Side 

Saker til behandling 

10/17 15/00134-9 
Uttalelse om sammenslåing av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo 
interkommunale kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 

2 

11/17 
16/00011-
18 

Eventuelt 4 

 
 
Det var ingen merknader til innkallingen og sakslisten. 
 
Møtet hevet kl. 19:15. 
 
 
Nittedal, 14.02.2017 
 
 
John Ivar Rygge (sign.) 
Kontrollutvalgsleder  
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Saker til behandling 

10/17 Uttalelse om sammenslåing av Romerike 
kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS) og Follo interkommunale 
kontrollutvalgssekretariat (FIKS) 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 26.01.2017 7/17 

2 Nittedal kontrollutvalg 14.02.2017 10/17 

 
 
Nittedal kontrollutvalg har behandlet saken i møte 26.01.2017 sak 7/17 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte saken. 
 
 
Vedtak  
Saken utsettes til neste møte.  
 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget fikk en presentasjon av utredningen fra Styreleder i ROKUS, 
Torbjørn Rud. Daglig leder i ROKUS, Mona Moengen, bidro med innspill.  
Kontrollutvalgets innspill og spørsmål ble kommentert og besvart.  
 
Kontrollutvalget drøftet saken.  
 
Berit Hvidsten (Ap), Ole Erik Yrvin (Ap) og Gunvor A. Olsen (Ap) la frem følgende 
forslag: 
Kontrollutvalget i Nittedal er imot sammenslåing av følgende grunner: 

 Kommunestruktur som ikke er avklart 

 Utfordringer i eierstyring med mange aktører 

 Ikke bestilling fra eierne  

 Ikke dokumentert i tilstrekkelig grad at dette er i eiernes interesse. 
 

John Ivar Rygge (H) og Stein Tore Madsen (Frp) la frem følgende forslag: 
Kontrollutvalget i Nittedal er for en sammenslåing av følgende grunner: 
1. Kontrollutvalget i Nittedal anbefaler en sammenslåing av ROKUS og FIKS fordi 

dette trolig vil medføre økt kompetanse, mindre sårbarhet, bredere fagmiljø og 
reduserte kostnader for kommunene. 

2. Utvalget ønsker ikke å legge føringer for lokaliseringen så lenge det ikke fører til 
økte kostnader. 

3. Kontrollutvalget i Nittedal støtter forslaget om IKS som organisasjonsform. 
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Vedtak  
Kontrollutvalget i Nittedal er imot sammenslåing av følgende grunner: 

 Kommunestruktur som ikke er avklart 

 Utfordringer i eierstyring med mange aktører 

 Ikke bestilling fra eierne  

 Ikke dokumentert i tilstrekkelig grad at dette er i eiernes interesse. 
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11/17 Eventuelt 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Nittedal kontrollutvalg 14.02.2017 11/17 

 
 

Forslag til vedtak/innstilling: 
. 
 
 
Møtebehandling 
Kontrollutvalget diskuterte, på et generelt grunnlag, temaet «arbeidsmiljøkriminalitet 
og sosial dumping» i forbindelse med byggebransjen og kommunale 
bygningsinvesteringer.  
 
 
Vedtak  
Kontrollutvalget vil inviterer Nittedal Eiendom KF for å orientere om hvordan de 
arbeider med å begrense svart arbeid og sosial dumping, og hvordan gjeldende 
regelverk på området blir fulgt opp. 
 
 
 
 
 
 


