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Sammendrag 

Vigo IKS er et interkommunalt selskap som ivaretar utvikling og drift av fylkeskommunens 

IT-systemer innen videregående opplæring. Selskapet er eid av alle landets fylkeskommuner 

og Oslo kommune.  

Selskapskontrollen av Vigo IKS er gjennomført som en felles kontroll som ble bestilt av de 

fylkeskommunene som ønsket det, og gjennomført av de respektive revisjonsenhetene. 

Omfanget av kontrollen har det vært opp til det enkelte kontrollutvalg å vedta. Enkelte 

revisjonsenheter har hatt ansvaret for større deler av kontrollen, for å sikre kvalitet og 

effektivitet i prosessen.  

Aust-Agder Revisjon har på oppdrag fra Aust-Agder fylkeskommune gjennomført en 

eierskapskontroll av Vigo IKS. Rapporten inneholder innsamlede data av selskapet fra blant 

annet Oslo kommunerevisjon.  

Hensikten med eierskapskontrollen har vært å se på hvorvidt fylkeskommunen sikrer en god 

eierstyring av selskapet. På bakgrunn av dette er følgende hoved- og underproblemstillinger 

utledet:  

Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte anbefalinger og eiernes 

forventning? 

 Har Aust-Agder fylkeskommune definert klare mål for selskapet? 

 Utøves eierskapet gjennom representantskapet? 

 Har Aust-Agder fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av 

selskapet, og følges disse? 

 Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitt føringer og anbefalinger? 

Aust-Agder Revisjon har gjennomgått Vigo IKS sin organisering, formålsbeskrivelser og 

selskapets rapportering til fylkeskommunen.  

Som et interkommunalt selskap kan fylkeskommunene som eiere beholde en del styring og 

kontroll med de oppgaver som skal løses, samtidig som Vigo IKS får muligheten til en mer 

selvstendigdrift og fleksible løsninger. Fylkeskommunen har som eier et selvstendig ansvar 

for å følge opp sine eierskap, og det er viktig at de aktivt anvender sine styringsverktøy for å 

sikre en god eierstyring og ivaretakelse av sine eierinteresser.  

Aust-Agder Revisjon IKS konkluderer her med at fylkeskommunen har en hensiktsmessig 

representasjon i selskapet, men det kan vurderes om det foreligger forbedringspotensialet når 

det gjelder rapportering tilbake til fylkeskommunen. Revisjonen anser at en sentral aktør fra 

fylket i selskapets representantskap sikrer kontroll. Det foreligger så vidt revisjonen kjenner 

til, ikke rutiner for evaluering av hensiktsmessigheten ved eierskap i Vigo IKS i 

fylkeskommunen.  
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1. Innledning 
Etter bestemmelsene i kommuneloven § 77 og forskrift om kontrollutvalg kapittel 6, er 

ansvaret for selskapskontroll lagt til kontrollutvalget.  

 

Selskapskontrollens innhold defineres i forskrift om kontrollutvalg § 14, og kan 

gjennomføres på to forskjellige måter. Selskapskontroll består av en obligatorisk del som 

omfatter en eierskapskontroll og en valgfri del som omfatter forvaltningsrevisjon. 

Eierskapskontrollen innebærer en kontroll med forvaltningen av eierinteresser i de aktuelle 

selskapene, herunder om den som utøver eierinteressen gjør dette i samsvar med 

fylkesting/kommunestyrets vedtak og forutsetninger. En selskapskontroll i form av en 

forvaltningsrevisjon innebærer en systematisk vurdering av økonomi og måloppnåelse sett i 

forhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger.  

 

Aust-Agder Revisjon IKS har fått i oppgave av kontrollutvalget å gjennomføre en 

eierskapskontroll av Vigo IKS.  

 

2. Prosjektets formål, problemstillinger og metode 

2.1 Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune (STFK) bestilte en selskapskontroll 

gjennomført som forvaltningsrevisjon av VIGO IKS. Selskapet eies av alle 

fylkeskommunene og derfor rettet en forespørsel til alle kontrollutvalgene i eierkommunene 

om å delta på selskapskontrollen i fellesskap.  

Kontrollutvalget i Aust-Agder fattet i møte i mai 2017 sak 28/17 følgende vedtak:  

Kontrollutvalget slutter seg til kontrollutvalget i Sør-Trøndelag sitt vedtak (04/17) om å 

gjennomføre en selskapskontroll av Vigo IKS.  

En eierskapskontroll tar for seg prosessene knyttet til styringen av VIGO IKS. Med styring 

menes prosessene og aktivitetene som gjennomføres for å sikre at målene som er fastsatt for 

Vigo IKS nås.  

 

2.2 Formål  

Formålet med prosjektet er å vurdere hvordan eierfylkeskommunene/Aust-Agder 

fylkeskommune følger opp sitt ansvar som eiere av selskapet. I tillegg vil rapporten skaffe 

eiere innsikt i selskapets virksomhet og styring.  
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2.3 Problemstillinger 

Prosjektplan med problemstillinger ble utarbeidet av Revisjon Midt-Norge med utgangspunkt 

i bestilling fra kontrollutvalget i STFK (KU) sak 4/171.  

Kontrollutvalget i Aust-Agder fylkeskommune vedtok prosjektplanen som den forelå. Denne 

eierskapskontrollen vil ta for seg problemstilling 1 fra prosjektplanen, som omhandler 

eierskapskontroll. Hovedproblemstillingen vil ha fire underproblemstillinger:   

Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte anbefalinger og eiernes 

forventning? 

 Har Aust-Agder fylkeskommune definert klare mål for selskapet? 

 Utøves eierskapet gjennom representantskapet? 

 Har Aust-Agder fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av 

selskapet, og følges disse? 

 Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitt føringer og anbefalinger? 

Problemstillingen vil bli besvart gjennom å gjennomgå informasjon om selskapet, og en 

gjennomgang av føringer fra eierne.  

Problemstillingen besvares ved å undersøke blant annet om eierne, i dette tilfellet Aust-Agder 

fylkeskommune, har  

 Ivaretatt kravene i IKS- loven og eventuell annen relevant lovgivning og kommunale 

vedtak blant annet ved etablering av selskapsavtale og gjennomføring av møter i 

representantskapet, valg av styre mv.  

 Satt klare resultatmål og andre mål for selskapet 

 Fulgt opp at selskapet ivaretar sitt samfunnsansvar  

 Sikrer seg nødvendig informasjon om selskapet gjennom rapportering  

 Ivaretar eventuelle andre særskilte føringer vedrørende selskapet fra fylkestinget 

 

2.3 Metodisk gjennomføring og avgrensing 

Det metodiske arbeidet vil innebære en kvalitativ tilnærming gjennomføre en 

dokumentanalyse av kommunale styringsdokumenter, rutinebeskrivelser og relevante lover 

på området.  

Revisjon Midt-Norge skal gjennomføre en selskapskontroll i form av en forvaltningsrevisjon, 

mens deltakende kommunerevisjoner skal gjennomføre eierskapskontroll i egen kommune.  

En eierskapskontroll er avgrenset til å undersøke hvordan eieren utøver eierskapet i forhold 

til gjeldende føringer for dette. Eierskapskontrollen vil her gjennomføres som en begrenset 

                                                 

1 I samsvar med veileder «Selskapskontroll fra A til Å»1 fra Norges kommunerevisorforbund (NKRF)  
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kontroll. Eierskapskontrollen vil i hovedsak kun undersøke hvordan Aust-Agder 

fylkeskommune følger opp sine eierinteresser.  

Kontrollen gjøres ved hjelp av egenerklæringer fra den som utøver eierfullmaktene i 

representantskapet, og fra selskapets styre. I tillegg innhentes dokumenter som er relevante 

for eierstyringen; de benyttes på et overordnet nivå i kontrollen. Aust-Agder Revisjon IKS 

har også, fra fylkesrådmann, fått svar på utsendte spørsmål angående eierutøvelsen i 

fylkeskommunen.  

Eierskapskontrollen ble avgrenset til å gjelde perioden 2016-2018.  

Gitt undersøkelsens karakter gis det ikke anbefalinger.  

3. Vigo IKS 

3.1 Fakta om Vigo IKS  

Vigo IKS er et interkommunalt selskap med alle fylkeskommuner og Oslo kommune som 

eiere. Selskapet ble opprettet 1.2.2012.  

Før etableringen av det interkommunale selskapet hadde alle fylkeskommunene i flere år 

samarbeidet om et felles inntaks- og forvaltningssystem for elever og lærlinger. Samarbeidet i 

Vigo utredet også et mulig samarbeid om skoleadministrative systemer (SAS).  

Vigo-samarbeidet ble ledet av Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU), med et oppnevnt 

styre som fulgte opp arbeidet som også inkluderte arbeid med nytt skoleadministrativt 

system. I 2010 ble det av Datatilsynet gjennomført et tilsyn med Vigosamarbeidet.2 

Datatilsynet vurderte spørsmål vedrørende juridisk ansvarsforhold, behandlingsansvar og 

hvem som er databehandler. Datatilsynet fant at flere av de involverte parter manglet gyldig 

rettslig grunnlag for utlevering eller behandling av personopplysninger. Datatilsynet påpekte 

at uten et behandlingsgrunnlag i lov eller forskrift, måtte kommunene innhente frivillig, 

uttrykkelig og informert samtykke fra den enkelte elev. Samarbeidet var heller ikke 

tilstrekkelig juridisk formalisert etter de krav som stilles i lovgivningen. Datatilsynet 

konkluderte med å påpeke viktigheten av at «partene bidrar til at VIGO som system blir 

tilstrekkelig regulert juridisk og informasjonssikkerhetsmessig».  

Etter datatilsynets varsel og gjennomføring av tilsyn valgte fylkeskommunene å etablere et 

selskap i henhold til IKS- loven. Selskapsavtalen ble godkjent av de respektive fylkene i løpet 

av 2011.  

Vigo IKS er lokalisert i Skien og har avtale med Telemark fylkeskommune om kjøp av 

administrative og økonomiske støttefunksjoner. Selskapet har fire fast ansatte, og det leies inn 

arbeidskraft i deltid fra forskjellige fylkeskommuner ved behov.  

                                                 
2 Brev, kontroll hos IST og VIGO Styre – Avslutning av sak. Til VIGO Styre fra Datatilsynet 23.juni 2010.  
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Regnskapet for 2017 viste at selskapets driftsinntekter ble 71,3 millioner kroner. Det 

regnskapsmessige resultat i 2017 ble 11 millioner kroner. Ifølge regnskapet for 2016 er 

selskapets driftsinntekter 98,8 millioner kroner, og regnskapet for 2015 driftsinntekter på 73,5 

millioner kroner.  

 

3.2 Formålet med Vigo IKS  

Formålet med Vigo IKS er å utvikle, eie og/eller drifte fylkeskommunenes felles inntaks- og 

forvaltningssystem for elever og lærlinger. Selskapet deltar også i utvikling av 

skoleadministrative systemer og drifter to nettstedet, Vigoiks.no, med informasjon om blant 

annet selskapet og nyheter om utviklingsprosjektene, og vilbli.no, med informasjon til elever, 

foresatte og rådgivere. Selskapet skal også være bindeleddet mellom leverandører og 

fylkeskommunene.  

Bakgrunnen for samarbeidet var ønske om et felles system på nasjonalt nivå for alle 

fylkeskommunene. Dette fordi både skoleelever og lærlinger skifter oftere bostedsfylke enn 

tidligere, og at det søkes også mer på tvers av fylkesgrensene enn før.  

Videre vil et felles søkesystem til videregående opplæring gjøre at søkeren lett kan skaffe seg 

oversikt over de ulike opplæringstilbudene man har nasjonalt. Gjennom et felles system 

skaffer fylkeskommunene seg bedre kvalitet på elev- og lærlingdata. Systemet skal også sikre 

kontroll når det gjelder avhending av elev- og lærlingdata til det offentlige Norge.  

Vigo IKS arbeider med utvikling og implementering av nytt skoleadministrativt system og 

samarbeider med Utdanningsdirektoratet om eksamensverktøy. I tillegg er arbeidet organisert 

i åtte faggrupper som samarbeider på de ulike områdene. Deltakerne i faggruppene har alle 

tilhørighet i fylkeskommunene og Oslo kommune.  

Forum for fylkesutdanningssjefer er et konsultativt organ for styret. Etter selskapsavtalen § 8 

skal styret legge frem saker for forumet til uttalelse før de legges frem for representantskapet 

til avgjørelse. I saker der styret er avgjørelsesmyndighet, kan styret legge frem saker til 

forumet for drøfting.  

  

 

  



 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

8 

 

4.0 Problemstilling: Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i 

samsvar med gitte anbefalinger og eiernes forventning?  

For å besvare hovedproblemstillingen er denne delt opp i fire underproblemstillinger, 

hovedproblemstillingen vil besvares etter en gjennomgang av disse.  

Selskapslovgivningen, som her er IKS-loven og KS sine anbefalinger for eierskap gir 

føringer for hvordan eierskap skal utøves, rollefordeling og styret i selskapet. I tillegg vil 

selskapsavtalen og fylkeskommunens egne eierskapsdokumenter være kriterier.  

 

4.1 Har Aust-Agder fylkeskommune definert klare mål for selskapet?  

4.1.1 Innledning  

Aust- Agder fylkeskommunes eierskapspolitikk er tilgjengelig blant annet gjennom vedtatte 

eierskapsprinsipper og fylkeskommunens eierskapsmelding.  

4.1.2 Revisjonskriterier  

Det er eiers ansvar å sikre en selskapsform som er tilpasset selskapets formål, 

eierstyringsbehov, samfunnsansvar, hensynet til innsyn, markedsforhold og det aktuelle 

lovverket. Etter KS-anbefalinger bør diskusjonen ved valg av selskapsform, ta utgangspunkt i 

selskapets formål, og vurderingen av styringsbehov fylkeskommunen har.  

IKS- loven stiller krav til at selskapsavtalen skal definere selskapets formål, jfr. IKS-loven § 

4. Etter IKS-loven er det tillagt styret å påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets 

formål.  

For at de folkevalgte skal kunne påvirke og styre selskapene i tråd med de formål som er satt, 

er det etter anbefaling fra KS «viktig å være bevisst de mulighetene som finnes i å styrke 

kunnskapen og oppmerksomheten rundt eierskapspolitikken blant et bredt utvalg av de 

folkevalgte, og at den gis en bred og helhetlig politisk prosess».3 

KS anbefaling nr. 4 for eierstyring, selskapsledelse og kontroll, bør fylkes- og 

kommunestyrene hvert år fastsette overordnede prinsippet for sitt eierskap ved å utarbeide en 

eierskapsmelding for alle sine selskaper.4 

Aust-Agder fylkeskommunes eierskapspolitikk er tilgjengelig blant annet gjennom 

eierskapsmeldingen, senest vedtatt av fylkestinget 12.12.2017. Saksfremlegget viser til at 

eierskapsmeldingen skal bidra til åpenhet om fylkeskommunens samlede virksomhet, ved å gi 

oversikt over fylkeskommunens eierinteresser og rammene for styring og kontroll av disse.  

Eierskapsmeldingen bygger på fylkestingets vedtatte eierskapsprinsipper, vedtatt i sak 

8/2017:  

                                                 
3 Kommunesektorens organisasjon (KS) «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» 2015, side 

7, som henviser til Baldersheim og Rose bok fra 2011 «Det kommunale laboratorium».  
4 KS «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» november 2015.  



 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

9 

 

Fylkestinget legger følgende prinsipper til grunn for Aust-Agder fylkeskommunes 

eierstyring:  

1. Det skal tilstrebes åpenhet og offentlighet i selskaper fylkeskommunen har 

eierinteresser i.  

2. Fylkeskommunens eierskap skal forvaltes langsiktig.  

3. Selskapene skal være bevisste sitt samfunnsansvar, herunder etiske og miljømessige 

forhold.  

4. Etiske og forretningsmessige prinsipper og praksis i selskaper som fylkeskommunen 

har eierinteresser i, skal være de samme som i fylkeskommunen selv.  

5. Kapitalstrukturen i selskapet skal være tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 

situasjon.  

6. Eiere skal likebehandles.  

7. Eierstyringen skal foregå gjennom generalforsamling og representantskap.  

8. Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold 

ut fra det enkelte selskapets egenart.  

9. Styret skal, på vegne av eierne, ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor 

selskapets ledelse.  

Etter nr. 4 i fylkeskommunens prinsipper skal etiske prinsipper i Vigo IKS være de samme 

som fylkeskommunen har selv. Aust-Agder fylkeskommune vedtok 23.10.2007 «Etiske 

retningslinjer- og varslingsrutiner i Aust-Agder fylkeskommune». Disse inneholder følgende:  

 Målsetting 

 Gaver og annen oppmerksomhet  

 Personlige interesser 

 Åpenhet og varsling  

 Privat bruk av fylkeskommunens utstyr 

 Fortrolige opplysninger og informasjon 

I de etiske retningslinjene gis det en beskrivelse av håndtering av de nevnte områdene, 

inndelt i kapitler. I kapittelet om målsetting vektlegges redelighet, ærlighet og åpenhet i all 

virksomhet i Aust-Agder fylkeskommune, som skal etterleves av både folkevalgte og 

medarbeidere i fylkeskommunen. Retningslinjene inneholder ingen konkrete bestemmelser 

om etiske reglementer i selskaper fylkeskommunen har eierinteresser i.  

4.1.3 Faktabeskrivelse  

Opprettelse av Vigo IKS 

Vigo IKS ble formelt opprettet gjennom en selskapsavtale i 2012.  

Fylkestinget behandlet saken «Oppretting av et felles interkommunalt selskap (IKS) for å 

ivareta drift av Vigo og et eventuelt samarbeid om nytt skoleadministrativt system (SAS)» 

21.2.2011, PS 3/11. Saksfremlegg er fra 7.11.2010.   

Første del av vedtaket beskriver fylkeskommunens formål med å gå inn som eier i Vigo IKS:  
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1. Aust-Agder fylkeskommune går inn som eier i et felles interkommunalt selskap for 

fylkeskommunene med formål å utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte 

fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo og 

alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette, eksempelvis skoleadministrative 

systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre.  

2. Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller 

veiledning til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til. 

3. Aust-Agder fylkeskommune godkjenner den foreslåtte selskapsavtalen for det nye 

selskapet.  

Eierskapsmelding om Vigo IKS 

Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding fremlegges for fylkestinget hvert år.  

I følge eierskapsmeldingen er et alternativ ved utskilling av en virksomhet, og organisere 

dette som et interkommunalt selskap (IKS). Et IKS kan, ifølge eierskapsmeldingen, være 

egnet for visse lovpålagte oppgaver, og for tjenester som kan være økonomisk eller strategisk 

gunstig å løse i fellesskap. En viktig forutsetning for et IKS er at det bare er kommuner og 

fylkeskommuner som kan være deltagere.  

Eierskapsmeldingen beskriver interkommunale selskaper slik: Et IKS er rettslig og 

økonomisk skilt fra deltakerkommunene, har sin egen formue og budsjetter, og ansvar for 

sine forpliktelser. Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av 

selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den 

enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet 

med mindre annet fremgår av selskapsavtalen.  

Eierskapsmeldingen til Aust-Agder fylkeskommune inneholder en oversikt over alle 

fylkeskommunes eierinteresser, og her inngår Vigo IKS. Informasjon om Vigo IKS fra 

eierskapsmeldingen som ble behandlet i 2017 er følgende:  
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I følge saksfremlegget ble «Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2016» 

fremmet i desember 2017 som en følge av at fylkestinget i oktober samme år utsatte saken, 

ettersom man ønsket den fremmet som en sak i stedet for melding. Vedtaket fra 12.12.2017 

ble etter fylkesrådmannens forslag: Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2016 

tas til etterretning.  

Selskapsavtalen  

I selskapsavtalen § 3 har eierne av Vigo AS fastsatt selskapets formål:  

«Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært 

samarbeid med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem Vigo og 

alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette – eksempelvis skoleadministrative 

systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre.  

Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning til 

deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til».  
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Vigo IKS strategi  

Vigo IKS sitt representantskap vedtok 15. september 2016 en strategi for selskapet for 

perioden 2017-2025.5 Tidligere hadde selskapet en strategi for perioden 2015-2020, med 

tilsvarende satsningsområder og mål.   

Ifølge strategien skal denne gi føringer for Vigo IKS sitt arbeid mot alle fylkeskommunene. 

Vigo IKS ønsker å øke utnyttelsen av eksisterende IKT-system, skaffe nye hensiktsmessige 

og fremtidsrettede IKT-systemer som ivaretar eiernes og brukernes behov, jfr 

selskapsavtalens formålsbestemmelse.  

I følge strategidokumentet bygger strategien på vedtak fra styre og representantskap om 

utvikling, drift og videreutvikling. Strategien angir satsningsområdene for selskapet innenfor 

IKT området, og skal bidra til at selskapet oppfyller sitt formål og ivaretar sitt ansvar som er 

beskrevet i selskapsavtalen. Strategien inneholder fire satsningsområder for selskapet:  

- Samhandling: øke samarbeidet på tvers av fylkesgrenser  

Mål: Øke samhandlingen mellom fylkeskommunen for å oppnå bedre kvalitet, 

funksjonalitet og redusere forvaltning- og driftskostnader 

- Kvalitet: trygge og sikre tjenester  

Mål: Utvikle funksjonelle og sikre IKT systemer for brukerne gjennom å utytte 

ressursene på en god måte.  

- Kompetanse: bygge opp og bevare  

Mål: Vigo IKS skal være en lærende organisasjon og bidra til å øke kompetansen hos 

ansatte og fylkeskommunenes brukere av felles IKT-system  

- Avtaleforvaltning: Anskaffe, videreutvikle og brukertilpasse 

Mål: Vigo IKS skal sikre god avtaleforvaltning for selskapets eiere  

 

Hvert mål er beskrevet med sin strategi. Strategidokumentet inneholder videre en visjon, 

føringer for arbeidet i Vigo IKS og status om nåsituasjon.  

Strategien beskriver at det skal utarbeides periodevise økonomiplaner som del av Vigo IKS 

sitt plan- og budsjettarbeid. Vesentlige endringer i strategien skal godkjennes av styre og 

representantskap.  

4.1.4 Etiske retningslinjer i Vigo IKS  

Representantskapet og styret bekreftet i egenerklæringene at selskapet hadde utarbeidet etiske 

retningslinjer. Disse retningslinjene ligger publisert på selskapets hjemmeside. 

Retningslinjene tar for seg følgende områder:  

 Visjon og verdier  

 Åpenhet/Innsyn 

 Redelighet  

                                                 
5 Strategi Vigo IKS 2017-2025, vigoiks.no  
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 Lojalitet 

 Habilitet 

 Gaver og andre fordeler 

 Kjøp av varer og tjenester  

 Varsling av kritikkverdige forhold 

 Mobbing og diskriminering 

 Fortrolige opplysninger/informasjon 

 Annet arbeid  

Representantskapet har gitt informasjon om et oppfølging av etiske retningslinjer og 

samfunnsansvar blir fulgt opp av styret. Rapportering fra selskapet skjer gjennom 

årsmeldinger, men det er i disse ikke gjengitt noe om styrets arbeid med etiske 

problemstillinger.  

4.1.5 Revisjonens vurdering  

Revisjonen legger til grunn at det ble foretatt en grundig vurdering ved opprettelsen av Vigo 

IKS, gjennom den politiske behandlingen i fylkestinget som oppstod på bakgrunn av et tilsyn 

av det tidligere vigosamarbeidet, omtalt i denne rapportens kapittel 3.1.  

Aust-Agder fylkeskommune har utarbeidet et sett med eierskapsstrategier, og med bakgrunn i 

disse utarbeidet en eierskapsmelding som behandles hvert år. Eierskapsprinsippene er i tråd 

med KS sine anbefalinger om eierstyring.  

Eierskapsmeldingen inneholder en kort oversikt over hvert av selskapene fylkeskommunen 

har eierinteresser i. Beskrivelsen av Vigo IKS har ingen punkter om samfunnsansvar, som 

fylkeskommunen har som et punkt i eierskapsstrategiene; selskapet skal være seg bevisst sitt 

samfunnsansvar. Revisjonen merker seg at det ikke er gjort vurderinger av om eierskapet i 

Vigo IKS ansees som formålstjenlig for fylkeskommunen.  

Aust-Agder fylkeskommune har ikke en egen definert strategi for Vigo IKS. Revisjonen har 

blitt informert, i arbeidet med denne rapporten, at det har vært vanskelig for eierne av 

selskapet å bli enige om en felles strategi.  

Formålet til selskapet er, som loven krever, nedfelt i selskapsavtalen. Vigo IKS har selv, på 

bakgrunn av styrets vedtak og føringer, utarbeidet en selskapsstrategi og denne er vedtatt av 

representantskapet. På denne måten har eierne definert klare mål for selskapet.  

Fylkeskommunen legger til grunn gjennom sine eierstyringsprinsipper at fylkes selskaper 

skal ha samme etiske retningslinjer som fylket. Revisjonen har sammenlignet disse og finner 

fylkeskommunens etiske retningslinjer igjen i selskapets egne, og finner dette 

tilfredsstillende. 
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4.2 Utøves eierskapet gjennom representantskapet?  

4.2.1 Innledning  

Selskapets eierorgan og øverste myndighet er representantskapet. Fylkeskommunene som 

eiere utøver eierskap gjennom sine valgte medlemmer i representantskapet.  

Representantskapet kan utøve kontroll over styret i et selskap når de bestemmer 

sammensetningen av styret, og når de i visse tilfeller kan instruere styret og omgjøre 

beslutninger. Representantskapet kan også være tillagt godkjenningsmyndighet for bestemte 

saker gjennom selskapsavtalen.  

4.2.2 Revisjonskriterier  

Representantskapets sammensetning, myndighet, møter og ansvar defineres i IKS-loven §§ 6, 

7, 8 og 9. Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med 

minst én representant. Fylkestinget oppnevner selv sine representanter, disse velges for fire år 

om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. Medlemmer av et representantskap er valgt av 

fylkestinget/kommunestyret og andre kan ikke møte etter fullmakt. Varamedlemmer bør 

derfor utnevnes for representantskapsmedlemmene.6  

Aust-Agder fylkeskommune har i sin eierskapsmelding trukket frem påvirkning gjennom 

representantskap som en forutsetning for god eierstyring. God eierstyring skal ifølge 

eierskapsmeldingen foregå gjennom representantskap.  

Etter IKS-loven skal representantskapet møtes når det er nødvendig for behandling av en sak 

som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er 

nødvendig for behandling av en bestemt sak. Hver representant én stemme med mindre annet 

er fastsatt i selskapsavtalen.  

Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for kommende kalenderår, økonomiplan og 

regnskap. Andre større investeringer er også tillagt representantskapet, noe som gjør at 

representantskapet etter lovgivningen i prinsippet har en større innflytelse over forvaltningen 

av et selskap enn generalforsamlingen i et aksjeselskap.  

Etter selskapsavtalen for Vigo IKS § 5 om representantskapet, er dette selskapets øverste 

myndighet og består av én representant med personlig varamedlem fra hver deltaker.  

I henhold til selskapsavtalen § 5 skal representantskapet velge styremedlemmer, styrets leder 

og nestleder, og revisor. Møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.  

Etter KS anbefalinger bør styringsbehovet vurderes med utgangspunkt i selskapets formål. 

KS legger til grunn i sine anbefalinger at dersom formålet med selskapet er rene 

driftsoppgaver, er det ingenting i veien for at administrasjonen sitter i eierorganet. Om 

folkevalgte sitter i eierorganet, bør det ifølge KS fylkeskommuner/kommuner som del av sitt 

folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller eierskapsseminarer. Det er etter 

anbefalingene viktig at de folkevalgte får innsikt i den rollen man har som medlem av 

                                                 
6 KS Anbefalinger 
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representantskap. Skal det velges folkevalgte til representantskap, bør det etter KS 

anbefalinger nedsettes en valgkomite.  

4.2.3 Faktabeskrivelse  

Representasjon fra Aust-Agder fylkeskommune 

Det ble i fylkestinget 21. februar 2011 fattet vedtak om oppretting og fylkeskommunens 

deltakelse i Vigo IKS. I sitt saksfremlegg for vedtaket, la fylkesrådmann til grunn at da 

selskapet skal ha ansvaret for administrative IKT-oppgaver, foreslår fylkesrådmannen 

administrativ representasjon i representantskapet. I følge møteprotokollen, førte behandlingen 

av saken til et nytt forslag når det gjaldt representasjon i selskapet. Forlaget var følgende 

«fylkestinget velger 1 representant og 1 varamedlem til representantskapet. 

Representantskapet velges for 4 år, og følger valgperioden». Innstillingen ble enstemmig 

vedtatt av fylkestinget.  

På bakgrunn av forlaget fremmet valgkomiteen følgende forslag på representant og 

vararepresentant til representantskapet i selskapet: Som representant velges: Tone Helene 

Strat, KrF Som vararepresentant velges: Eyolf Bakke, FrP. 

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.  

 

Vedtaket fra fylkestinget ved opprettelsen av Vigo IKS var da som følger:  

1. Aust-Agder fylkeskommune går inn som eier i et felles interkommunalt selskap for 

fylkeskommunene med formål å utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte fylkeskommunenes 

felles inntaks- og forvaltningssystem for elever/lærlinger Vigo og alt som ellers står i naturlig 

sammenheng med dette, eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la 

utvikling og drift av ulike systemer settes ut til andre.  

2. Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige faglige kurs eller veiledning 

til deltakerne på de systemer man har rettigheter/driftsoppgaver knyttet til.  

3. Aust-Agder fylkeskommune godkjenner den foreslåtte selskapsavtalen for det nye 

selskapet.  

4. Fylkestinget velger 1 representant og 1 varamedlem til representantskapet. 

Representantskapet velges for 4 år, og følger valgperioden.  

5. Aust-Agder fylkeskommune vil delta i det videre arbeidet med å iverksette et forprosjekt 

der det blir utarbeidet en plan for anskaffelse, implementering og kostnadsfordeling av et nytt 

felles skoleadministrativt system.  

6. Som Aust-Agder fylkeskommunes representant / vararepresentant til selskapet velges Tone 

Helene Strat, KrF som representant og Eyolf Bakke, FrP som vararepresentant. 
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Som følge av at representantskapet skulle møtes allerede januar 2012 måtte fylkesutvalget 

velge representant og vararepresentant til representantskapet. Fylkesutvalget vedtok i møte 

desember 2011 valg til representantskap i selskapet, og Tone Hele Strat og Eyolf A. Bakke 

(vara) ble her valgt. Representantskapet velges for 4 år og følger valgperioden. Vedtaket i 

fylkesutvalget ble lagt frem som meldingssak i fylkestinget i april 2012 (MS 12/3). 

Fylkesrådmannens tilrådning/ komiteinnstillingen enstemmig vedtatt. 

I oktober 2013 ble det vedtatt at det skulle utarbeides ny sak til fylkestinget. I forbindelse 

med behandling av melding 19/13 som er fylkeskommunens eierskapsmelding ble det gjort 

følgende vedtak: Det utarbeides ny sak til fylkestinget. Aust-Agder fylkesting skal vurdere 

prosedyre/fullmakt for valg av alle fylkeskommunale styre- og representasjonsverv.  

Desember 2013 behandlet fylkestinget saken «Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 

2014-2017, budsjett 2014 og regionale utviklingsprosjekter 2014». I behandlingen av saken 

ble det vedtatt at man gjennom et utvalg skulle se på helheten i den politiske organiseringen 

av neste fylkestingsperiode. Utvalget skulle evaluere og komme med eventuelle 

endringsforslag for politisk organisering. 

På bakgrunn av vedtak i fylkestinget i desember 2013 har fylkesutvalget nedsatt en 

arbeidsgruppe som har vurdert den politiske styringsstrukturen i fylkeskommunen. Mandatet 

gikk blant annet ut på å se på politisk representasjon i styrer og råd hvor Aust-Agder 

fylkeskommune er representert, med fokus på deltakelse av politikere der det er 

hensiktsmessig. Rapporten ble lagt frem for fylkestinget 21. oktober 2014.  

I rapporten foreslår arbeidsgruppen at det i interkommunale selskapet hvor det både er 

politisk og administrativt oppnevnte styremedlemmer, at representasjon i styre og 

representantskap i slike tilfeller diskuteres mellom fylkesrådmenn og fylkesutvalgene, som 

avgjør i slike saker.  

Arbeidsgruppen la til grunn at i interkommunalt eide selskaper som driver rent administrative 

funksjoner, ville de oppgavene som utføres av selskapet normalt ville ligget i linje under 

fylkesrådmann. Arbeidsgruppen anbefalte da et prinsipp om at fylkesrådmann representerer 

fylket i slike selskaper.   

Behandlingen av rapporten i fylkestinget innebar blant annet spørsmål om komitémodellen, 

og en revidering av delegasjonsreglementet og godtgjørelsesreglementet. Fylkestinget 

godkjente rapportens forslag til endringer, med noen mindre justeringer. Endringene skulle 

settes i verk fra oppstart av ny valgperiode. I rapporten hadde også arbeidsgruppen behandlet 

oppfølging av eierskapsmeldingen (sak fra oktober 2013, melding 19/13), og la til grunn for 

politisk organisering prinsippet om et klart skille mellom politikk og administrasjon.  

Tone Helene Strat satt som politiske valgt i representantskapet, og var da også 

representantskapet leder, i Vigo IKS fra 2012 til 2015. Ifølge Vigo IKS hjemmeside sitter 
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fylkesrådmann i representantskapet for Vigo IKS for perioden 2015-2019.7 Protokollene fra 

Vigo IKS representantskap viser at daværende fylkesrådmann Arild Eielsen møtte på vegne 

av fylkeskommunen i årene 2016 til 2017.  

Representantskapsmøter 

I saksfremlegget ved vedtak om opprettelse av Vigo IKS, ble det lagt opp til at det skulle 

gjennomføres to representantskapsmøter i året.  

Fra saksfremlegget, vedtak oppretting av Vigo IKS i Aust-Agder fylkeskommune:  

Representantskapet 

Representantskapets oppgaver er i all hovedsak av overordnet art – 

budsjett, regnskap, strategi mv. Av denne grunn vil det normalt være behov for to årlige 

faste møter i representantskapet – ett for å legge/vedta planer inkl. budsjett – og ett for i 

hovedsak å vurdere året som gikk i form av årsmelding/regnskap m.v. I tillegg kommer 

selvsagt øvrige eventuelle saker som følger av vedtekten eller som styret ønsker behandlet i 

representantskapet. Ut fra at selskapet skal ha ansvaret for administrative IKT-oppgaver, 

foreslår fylkesrådmannen administrativ representasjon i representantskapet. 

 

I følge selskapsavtalen § 6 skal det avholdes ordinært representantskapsmøte første halvår 

innen 1. mai, og i andre halvår innen 15. oktober. I disse møtene skal representantskapet 

behandle følgende:  

 

Det er etter selskapsavtalen leder for representantskapet som innkaller til 

representantskapsmøte. Innkallingen skal være skriftlig og sendes minst fire uker før møtet. 

Innkallingen skal inneholde saksliste, og som hovedregel er det kun saker på listen som skal 

behandles i møtet.  

Representantskapsmøtene skal etter selskapsavtalen som hovedregel være åpne.  

Inneværende periode har det i 2015-2016 vært avholdt to møter hvert år.  

                                                 
7 http://www.vigoiks.no/om-vigo-iks/representantskapet-vigo-iks 

 

http://www.vigoiks.no/om-vigo-iks/representantskapet-vigo-iks
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Revisjonen har gått gjennom protokollene fra 2015-2018 og representantskapsmøte har da 

behandlet blant annet følgende saker: Årsmelding og regnskap, Budsjett, Kostnadsfordeling, 

Langsiktig økonomiplan, Anskaffelser, Prosjektstatus.  

I representantskapsmøte fra april 2018 behandlet representantskapet blant annet forslag til ny 

selskapsavtale for Vigo IKS. Ifølge saksfremstillingen ble denne endret etter en gjennomgang 

hos KS-advokatene, og kostnadsfordelingsmodellen etter råd fra disse, er nå tatt inn i avtalen.  

Protokoller fra representantskapsmøtene gjøres tilgjengelige for 

representantskapsmedlemmene på hjemmesiden til Vigo IKS, da med krev til innlogging. 

Disse skal bare være tilgjengelige for representantskapets medlemmer.  

4.2.4 Revisjonens vurdering  

Revisjonen anser det som positivt at fylkeskommunen selv, på et prinsipielt grunnlag, har 

vurdert hvem som skal sitte i representantskap hvor fylkeskommunen har eierinteresser. Dette 

er i tråd med KS anbefalinger, og når det gjelder Vigo IKS er dette et selskap som har et 

driftsformål og en av hensiktene med samarbeidet er effektivitet.  

Ved å ha fylkesrådmann som representant i Vigo IKS sikres eierskapet da 

administrasjonssjefen er den øverste leder i fylkeskommunen, med god kjennskap til 

fylkeskommunen og deres mål for eierskapet.  

 

4.3 Har Aust-Agder fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og 

evaluering av selskapet, og følges disse?  

 

4.3.1 Innledning  

Denne problemstillingen vil ta utgangspunkt i Aust-Agder fylkeskommunes 

eierskapspolitikk, særlig med grunnlag i prinsipper og rutiner utarbeidet for fylkets 

eierstyring.  

4.3.2 Revisjonskriterier  

Selve ansvaret for forvaltningen av et interkommunalt selskap ligger hos styret og daglig 

leder. Fylkeskommunene utøver sin eierstyring gjennom representantskapet, hvor fylkestinget 

har instruksjonsrett overfor kommunens representant i eierorganet.8  

Fylkeskommunen som eier har ansvar for å sikre etterfølgelse av et langt bredere spekter av 

lovpålagte bestemmelser, og eierstyringen er ofte preget av mer sammensatte mål- og 

rapporteringskrav. Fylkeskommunen har et sett med virkemidler for å utøvelse av eierstyring, 

men det er likevel avgjørende hvordan fylkeskommunen anvender disse virkemidlene og 

hvorvidt deres praksis kan vurderes som tilstrekkelig for en god eierstyring.  

                                                 
8 KS anbefalinger 
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Selskapsavtalen regulerer viktige sider ved selskapets rettsforholdet. Hovedintensjonen er å 

regulere forholdet mellom eierne og mellom eierne og selskapet, eller interne forhold i 

virksomheten. For å underbygge selskapsavtalen kan det være hensiktsmessig å utarbeide 

andre styringsdokumenter, selv om dette ikke er lovfestet. Styringsdokumentene skal gi en 

bevisst eierstyring, og sikre åpenhet og gjennomsiktighet i kommunal tjenesteproduksjon.  

Anbefalingene fra KS er blant annet at man skal utarbeide og jevnlig revidere 

styringsdokumenter og avtalene som regulerer styringen av selskapet. 

Kommune/fylkeskommune bør ha en åpen og klart uttrykt eierstrategi for sitt eierskap i ulike 

selskaper.  

 

4.3.3 Faktabeskrivelse  

Stiftelse av selskap 

Etter saksfremlegget fra fylkesrådmann ved opprettelsen av Vigo IKS, legges det til grunn en 

representantskapsmodell etter IKS-loven, hvor selskapets øverste organ er representantskapet 

og eierne utøver sin eiermyndighet gjennom sin representant. Ifølge saksfremlegget vil det 

være hensiktsmessig, i en slik struktur, og vurdere hvilken kompetanse det kunne bli behov 

for i denne rollen. Fylkesmannen la til grunn en administrativ representasjon i 

representantskapet.  

 

Eierskapsmeldingen 

Aust-Agder fylkeskommune behandlet eierskapsmelding for 2016 i fylkestinget 24.10.2017.  

Om fylkeskommunens eierinteresser i IKS, hentet fra eierskapsmeldingen 

3.2 Interkommunale selskaper og interkommunale samarbeid  

Et interkommunalt selskap (IKS) er et selskap hvor alle deltagere er kommuner, 

fylkeskommuner eller andre interkommunale selskaper. IKS-ene reguleres av lov om 

interkommunale selskaper. Et IKS er rettslig og økonomisk skilt fra deltagerkommunene, har 

sin egen formue og budsjetter, og ansvar for sine forpliktelser. Den enkelte deltaker hefter 

ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene 

utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for 

selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av 

selskapsavtalen.  

Selskapet skal ha et representantskap hvor samtlige deltakere er representert med minst én 

representant. Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine 

representanter. Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal 

velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg. Representantskapets medlemmer velges for fire år 

om ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen. Den enkelte deltaker kan foreta nyvalg av sine 

representantskapsmedlemmer i valgperioden. Styret skal ha minst tre medlemmer, og 

aksjelovens bestemmelser for kjønnsrepresentasjon gjelder tilsvarende.  
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Deltagerne utøver sin myndighet i selskapet gjennom representantskapet. Representantskapet 

er selskapets øverste myndighet og behandler selskapets regnskap, budsjett og økonomiplan 

og andre saker som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles i representantskapet. Det 

kan fastsettes i selskapsavtalen at visse kategorier av saker som ellers vil høre under styret, 

må godkjennes av representantskapet. Deltagerne kan ikke utøve eiermyndighet overfor 

styret direkte.  

Et IKS kan bl.a. være egnet for visse lovpålagte oppgaver, og for tjenester som kan være 

økonomisk eller strategisk gunstige å løse i fellesskap. En viktig forutsetning er at det bare er 

kommuner og fylkeskommuner som kan være deltagere. 

Eierskapsprinsipper  

Aust-Agder fylkeskommune har en eierstrategi med et sett med prinsipper som skal legges til 

grunn for fylkeskommunens eierstyring. Disse er opplistet i kapittel 4.1.2.  

Rapportering  

Aust-Agder fylkeskommune har ikke etablert noen faste rutiner for hvordan rapportering fra 

Vigo IKS skal gjøres tilbake til fylkeskommunen. Fylkeskommunen vedtok i 2017 en 

eierskapsstrategi hvor generelle prinsipper for eierskapet legges til grunn. Fylkeskommunen 

svarer i på spørsmål fra revisjonen at eierskapsmeldingen behandles hvert år. Revisjonen kan 

i sin gjennomgang av politiske saker ikke se at Vigo IKS spesifikt har vært oppe som en 

politisk sak siden 2015, og fylket har heller ikke behandlet årsmeldingen fra selskapet 

politisk. Fylkeskommunen sa i sitt svar fra revisjonen at årsmelding for Vigo IKS 2017 ville 

bli behandlet i oktober 2018, og denne ble behandlet 23.10.2018 saksnr. 18/4835. 

Årsmeldingen ble i fylkestinget tatt til etterretning.  

I juni 2018 behandlet fylkestinget ny selskapsavtale for Vigo IKS, som innehold noen nye 

presiseringer som tidligere i rapporten er nevnt. Fylkestinget vedtok den nye selskapsavtalen 

for Vigo IKS.  

 

4.3.4 Revisjonens vurdering 

Alle fylkeskommunene, samt Oslo kommune, er som eiere av Vigo IKS individuelt 

ansvarlige for å følge opp sitt eierskap. For å ta et aktivt eierskap er det det sentralt å anvende 

anbefalte styringsverktøy, for på denne måten sikre en god eierstyring og ivareta sine 

eierinteresser.  

Ved etablering av selvstendige rettssubjekter må fylkeskommunen vurdere hva som er en 

hensiktsmessig organisering av tjenesten. Revisjonen ser at det i saken om etablering av Vigo 

IKS, er gjort vurderinger av organisasjonsform og representasjon, noe vi ser som positivt. 

Dette skaper et godt grunnlag for videre oppfølging av selskapet.  

Eierskapsmelding er et viktig virkemiddel for god eierstyring, dette er nå også foreslått 

lovfestet i ny kommune- og fylkeslov. Aust-Agder fylkeskommune har i sin 

eierskapsmelding både en generell del med erklæring om selskapsformen interkommunale 



 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                 

21 

 

selskap, og en informasjonsdel om selskapet Vigo IKS. Eierskapsmeldingen behandles hvert 

år, noe revisjonen vurderer som positivt.  

Fylkeskommunen har utarbeidet egne eierskapsstrategier for sine eierskap, som etter 

anbefalinger fra KS legger et godt grunnlag for et godt eierskap.  

Fylkeskommunen har ingen eierspesifikke eierstrategier for Vigo IKS, som kunne gitt 

spesifikke strategier og mål for selskapet, noe revisjonen ser kunne vært gjort. Vigo IKS har 

samtidig mange eiere, med klare formål beskrevet i selskapsavtalen, som skal følges opp av 

representantskapet. Aust-Agder fylkeskommune vil med sin representant i representantskapet 

ha mulighet til å ivareta sitt eierskap i selskapet på en god måte.   

Revisjonen anser den administrative representasjonen i selskapet som hensiktsmessig, men 

det et ikke gitt noen politiske føringer på om og hvordan det skal rapporteres tilbake til 

fylkeskommunen. Årsrapporter fra Vigo IKS har ikke blitt politisk behandlet i 

fylkeskommunen i 2016 og 2017, men årsmelding for 2017 ble behandlet i oktober 2018, noe 

revisjonen ser som positivt.  

 

4.4 Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitte føringer og 

anbefalinger? 

4.4.1 innledning  

Forvaltningen av selskapet ligger hos styret og daglig leder. Det er representantskapet som 

velger styret. Det vil i dette kapittelet bli redegjort for styrets ansvar og virksomhet og valg 

av styrerepresentanter, på bakgrunn av bestemmelser om dette i selskapsavtalen.  

4.4.2 Revisjonskriterier  

IKS-loven § 10 regulerer styret og styrets sammensetning. Styret skal bestå av minst tre 

medlemmer og omfattes av kravet om balansert kjønnsrepresentasjon.  

Lovens § 13 regulerer styrets myndighet, hvor det heter: «Forvaltningen av selskapet hører 

under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende organisasjon av selskapets virksomhet». 

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen, 

budsjett, vedtak og andre retningslinjer. Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av 

virksomheten.  

Selskapsavtale for Vigo IKS § 7 beskriver styrets virksomhet. Styret skal bestå av 5 

medlemmer, og alle opplæringsregioner skal være representert i styret.  

Styret skal blant annet utarbeide og legge frem for representantskapet:  

- Rammer for strategi(er) – herunder utarbeide selskapets overordnede strategiplan og 

eventuelle delplaner 

- Forslag til økonomiplan og årlige budsjetter 

Årsregnskap samt en rapport om siste års aktiviteter i selskapet 
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KS anbefalinger legger til grunn at det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse 

samlet sett er tilpasset det enkeltes selskapets virksomhet. Det anbefales at kommunen sikrer 

opplæring av styremedlemmene. Kommunen må selv definere hva slags kompetanse og 

kapasitet som forventes av styremedlemmene.  

Etter KS anbefalinger bør man, for å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret, 

innføre rutiner som styreinstruks, egenvurdering, vurdering av styreopplæring og eventuelle 

styreseminarer, fastsetting av en årlig plan for mål, strategi og gjennomføring, en årsrapport 

som gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse.  

Om styres virksomhet er det i eierskapsstrategien til Aust-Agder fylkeskommune lagt til 

grunn at  

-  Styresammensetningen skal være kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold 

ut fra det enkelte selskapets egenart.  

-  Styret skal, på vegne av eierne, ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor 

selskapets ledelse.  

 

Etter Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding:  

Styret skal, på vegne av eierne, ivareta en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets 

ledelse. Styreverv i selskaper er personlig. De enkelte styremedlemmer representerer dermed 

ikke fylkeskommunen, de politiske partiene eller andre interesser, men skal ivareta selskapets 

interesser innenfor rammene som er gitt. Generelt bør man ved sammensetning av styrer ta 

hensyn til kompetanse innen for eksempel juss, økonomi, marked og offentlig forvaltning. 

Viktige personlige egenskaper er blant annet høy integritet og etisk bevissthet, evne til å stille 

kritiske spørsmål og til å finne løsninger.  

Politiske representanter med medlemskap i styrer som fylkeskommunen har eierinteresser i, 

kan i henhold til forvaltningslovens bestemmelser være inhabile ved politiske saker som 

angår selskapet. 

Ved opprettelsen av Vigo IKS, ble det lagt noen rammer for hva fylkeskommunen ønsket 

med styret. Fra saksfremlegget, vedtak oppretting av Vigo IKS i Aust-Agder 

fylkeskommune:  

Styret 

Styrets oppgaver er av driftsmessig art. Av hensyn til effektiv drift og effektive 

beslutningsprosesser bør et styre være på minimum 3, maksimum 5 medlemmer. Her vil det 

være behov for ulik kompetanse, eksempelvis skolefaglig, IT-faglig, økonomisk, juridisk mv. I 

tillegg vil styret fra tid til annen åpenbart ha behov for å drøfte utfordringer i tilknytning til 

driftsoppgavene med samtlige fylkeskommuner. I denne forbindelse bør en bruke 

fylkesutdanningssjefskollegiet som et konsultativt organ for styret – et organ som gjerne 
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innkalles etter behov, men som minst møter styret 2 ganger årlig, dvs. før styret avgir saker 

til behandling i representantskapet vår og høst. 

Styret skal etter selskapsavtalen bl.a. utarbeide og legge frem for Representantskapet til 

behandling: 

• Rammer for strategi (er) – herunder utarbeide selskapets overordnede strategiplan og 

eventuelle delplaner. 

• Forslag til økonomiplan og årlige budsjetter. 

• Årsregnskap samt en rapport om siste års aktiviteter i selskapet. 

4.4.3 Faktabeskrivelse  

Styret i Vigo IKS  

Etter selskapsavtalen velger representantskapet styret. Styret for Vigo IKS består av fem 

medlemmer fra forskjellige fylkeskommuner og består av to kvinner og tre menn. 9  Styret er 

per dags dato sammensatt på følgende:10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I følge årsmelding for 2017 har styret i Vigo IKS gjennomført 4 møter i 2017, og det er totalt 

behandlet 57 saker.  Følgende viktige saker blitt behandlet av styret:  

- Regnskap 

- Budsjett 

- Oppfølging av prosjekter 

- Kostnadsfordeling 

- Daglig drift av selskapet 

                                                 
9 Årsmelding 2017 Vigo IKS 
10 http://www.vigoiks.no/om-vigo-iks/styret-vigo-iks 

 

Styreleder 

Fylkesopplæringssjef - Vest-Agder fylkeskommune 

Styremedlemmer 

IT-direktør - Utdanningsetaten Oslo kommune 

Regionleder - Hordaland fylkeskommune 

Fylkesrådmann - Hordaland fylkeskommune 

Ass. Fylkesdirektør - Trøndelag fylkeskommune 

Varamedlemmer 

IT-sjef - Akershus fylkeskommune 

 

http://www.vigoiks.no/om-vigo-iks/styret-vigo-iks
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I følge årsmeldingen viser økonomiplan og årsmelding at det er godt samsvar mellom 

planene som vedtas og resultatene som oppnås.  

Styret er også en del av styringsgruppen for utvikling og implementering av nytt 

skoleadministrativt system – Visma InSchoool. I denne styringsgruppen har det i 2017 vært 5 

styringsgruppemøter samt et telefonmøte. I forbindelse med ett av styremøtene ble det 

avholdt en dagssamling med ekstern foredragsholder med fokus på styreroller, inhabilitet, 

styreevaluering mm.11  

Som beskrevet tidligere i denne rapporten har Vigo IKS en strategi for selskapet for perioden 

2017-2025.  

Rapportering 

I arbeidet med denne eierskapskontrollen har informasjon om representantskapet og styret 

innhentet av Telemark kommunerevisjon IKS og Oslo kommunerevisjon. Mottatt felles 

informasjon omfatter blant annet protokoller fra representantskapsmøter, årsmeldinger, 

strategi for selskapet, selskapsavtale og egenerklæringer fra styret og representantskapet. I 

følge innhentet informasjon viser mottatte protokoller fra representantskapsmøter i perioden 

2015- 2017 at aktuelle saker er lagt frem for representantskapet i tråd med bestemmelsene i 

selskapsavtalen.12 I følge innhentet egenerklæringsskjema fra styret behandler styret saker i 

henhold til styreinstruks og selskapsavtale. Rapporten fra Akershus og Østfold fylkesrevisjon 

peker i midlertidig på at styret ikke har gjennomført årlige styreevalueringer. Etter det 

revisjonen kjenner til er det planlagt at dette skal gjennomføres i nærmeste fremtid.  

Egenerklæringen fra styret har svart følgende på spørsmål om hvilke krav styret har når det 

gjelder rapportering:  

«Representantskapet har fremsatt krav til rapportering i henhold til selskapsavtalen, i tillegg 

bes administrasjonen om å rapportere på status, fremdrift og økonomi vedrørende prosjektene 

våre. Representantskapet har bedt styret om å vurdere opprettelse av fond (2012). Det 

rapporteres årlig på fondsmidler».  

I egenerklæringsskjemaet er det videre forklart:  

«Representantskapet har etterspurt en dag der vi går gjennom prosjektporteføljen til 

selskapet, slik at de kan få et klart bilde av hvor mange system vi til enhver tid forvalter. 

Administrasjonen har gjennomført dette i 2015, og ønsker en ny gjennomgang i 2018. 

Styreleder er bedt om å rapportere litt fra styrets arbeid på representantskapsmøtene.»  

Som nevnt tidligere i rapporten utarbeides det årsmeldinger med rapporteringer på blant annet 

organisering, aktiviteter og satsningsområder.  

 

                                                 
11 Årsmelding 2017 Vigo IKS  
12 «Eierskapskontroll i Vigo IKS», Akershus fylkeskommune, utført av Akershus og Østfold fylkesrevisjon, 

Rapport 4/2018.  
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4.4.4 Revisjonens vurdering 

Styret i Vigo IKS er valgt i henhold til selskapsavtalen, og 4 styremøter er avhold i 2017, 

også dette i henhold til selskapsavtalen. Av innhentet dokumentasjon fra andre 

revisjonsenheter, legger revisjonen til grunn at styret gjennomfører styremøter og behandler 

saker i henhold til avtale og instruks.   
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5. Vedlegg  

5.1 Rådmannens høringssvar  

 

Selskapskontroll Vigo IKS - høringssvar 

Innledning 

Fylkesrådmannen viser til oversendelse fra Aust-Agder Revisjon IKS 14.1.2019 hvor en ber 

om høringssvar fra fylkesrådmannen knyttet til rapport fra revisjonsselskapet angående 

selskapskontroll av Vigo IKS. 

Innledningsvis vil fylkesrådmannen bemerke at Aust-Agder Revisjon IKS har utarbeidet en 

grundig og god rapport fra selskapskontrollen. 

Vigo IKS er fylkeskommunenes utviklings- og driftsselskap for sentrale IT-systemer som 

ivaretar fylkeskommunens rolle knyttet til elevsøkning, elevinntak, håndtering av søknader til 

voksenopplæring og kommunikasjonsnettsted mellom lærebedrifter, opplæringskontor og 

fylkeskommuner. I Vigo IKS produseres viktig datamateriale som overføres til Statistisk 

Sentralbyrå, til Utdanningsdirektoratet og til Kunnskapsdepartementet. Alle disse setter opp 

viktig statistikkportaler som fylkeskommunene kan bruke for å analysere utvikling og kvalitet i 

sin tjenesteproduksjon. Også forskningsinstitusjoner benytter dette datamateriale for 

analyser og viktig viten. Vigo IKS eies av samtlige fylkeskommuner og Oslo kommune. 

Etter fylkesrådmannens oppfatning fungerer Vigo IKS veldig godt og fremstår som et svært 

pålitelig system for håndtering av fylkeskommunens ordinære elever i videregående skoler, 

voksenopplæringen og store deler av fagopplæringen. Systemet ivaretar også samarbeid og 

informasjon mellom fylkeskommunen på en trygg og god måte. 

Vigo IKS gir også tilbud om kompetanseutvikling for fylkeskommunens personale som 

arbeider med selskapets ulike brukerrettede systemer. Så langt fylkesrådmannen kjenner til 

vurderes kompetansetiltakene som gode og nyttige. Det er spesielt viktig når de ulike 

delsystemene oppgraderes eller endres operativt. Systemenes brukerterskel vurderes som 

god og ukomplisert. 

Fylkesrådmannen vil også bemerke Vigo IKS sin rolle knyttet til utviklingsarbeid for det for 

tiden skjer en omfattende utvikling av nytt skoleadministrativt system, kalt Visma InSchool. 

Beklageligvis er utviklingsarbeidet og implementeringen noe utsatt i forhold til opprinnelige 

planer, men dette systemet vil være på plass i 2020 eller senest i 2021. 

Kommentarer til revisjonsselskapets rapport 

Aust-Agder Revisjon IKS har innledningsvis i sin rapport redegjort for at hensikten med 

eierskapskontrollen har vært å se på hvorvidt fylkeskommunen sikrer en god eierstyring av 

Vigo IKS. I rapporten trekkes det opp slik hovedproblemstilling: 

Er eierstyring og selskapsledelse i Vigo IKS i samsvar med gitte anbefalinger og eiernes 
forventning? 
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Og følgende underproblemstillinger: 
  

 Har Aust-Agder fylkeskommune definert klare mål for selskapet?  

 Utøves eierskapet gjennom representantskapet?  

 Har Aust-Agder fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av selskapet, 
og følges disse? 

 Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitt føringer og anbefalinger?  
 

Har Aust-Agder fylkeskommune definert klare mål for selskapet? 

Revisjonen gjør på denne problemstillingen en grundig vurdering av fylkeskommunens rolle i 

Vigo IKS. Både i forbindelse med fylkeskommunen prinsipper for eierstyring, gjengitt i vedtatt 

eierskapsmelding fra fylkestinget, og selve selskapsavtalen. I revisjonens vurdering, pkt. 

4.1.5. i rapporten, nevner en at fylkeskommunen ikke har gjort vurderinger av om eierskapet 

i Vigo IKS ansees som formålstjenlig for fylkeskommunen.  

Fylkesrådmannen har hele tiden lagt til grunn at Vigo IKS, som drifts- og utviklingsselskap 

og gjennom sitt klart definerte formål og funksjon, er meget formålstjenlig for 

fylkeskommunen. En legger også her til grunn selskapets vedtatte strategi, etiske 

retningslinjer og fylkeskommunens representasjon i selskapet. Aust-Agder fylkeskommune 

er representert i selskapets representantskap som blant annet vedtar selskapsstrategien. 

Selskapsavtalen har vært til behandling av fylkestinget flere ganger. I 2018 var avtalen til 

behandling i fylkestinget 19.6.2018 hvor blant annet en besluttet endring i 

kostnadsfordelingen mellom eierne ved endring av vekting mellom lik betalingsdel og 

betaling etter elevantall, samt noen andre mindre endringer. Avtalen var påny til behandling i 

fylkestinget 18.12.2019 etter at det var konstatert behov for noe endringer knyttet til formelle 

bestemmelser om låneopptak i Vigo IKS, avtalens §11. Det ble også foretatt noen mindre 

presiseringer tekstmessig. 

Utøves eierskapet gjennom representantskapet 

Revisjonen gjennomgår i denne problemstillingen fylkeskommunen vedtak om opprettelsen 

av Vigo IKS og fylkeskommunens representasjon i selskapet. I sin vurdering under dette 

punkt, rapportens pkt. 4.2.4., bemerkes at det er positivt at Aust-Agder fylkeskommune har 

gjort sine vurderinger av hvem som skal representere fylkeskommune i selskapets 

representantskap. 

Fylkesrådmannen bemerker at det er positivt at fylkeskommunens øverste administrative 

leder er representant i Vigo IKS. Fylkeskommunens administrasjon sitter nært til selskapets 

rolle og utøver av de oppgaver som selskapet gjennomfører på vegne av fylkeskommunen. 

Har Aust-Agder fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av 

selskapet og følges disse? 

Under denne problemstillinger bemerker revisjonsselskapet at Aust-Agder fylkeskommune 

ikke har etablert noen faste rutiner for hvordan rapportering fra Vigo IKS skal gjøres tilbake 

til fylkeskommunen. Revisjonen bemerker videre at en ikke kan se at årsmelding for 2016 fra 
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Vigo IKS har blitt politisk behandlet i Aust-Agder fylkeskommune. Årsmelding for 2017 ble 

behandlet i oktober 2018. 

Fylkesrådmannen vil understreke at det er viktig at Aust-Agder fylkeskommune som deleier i 

Vigo IKS, skal behandle selskapets årsmeldinger gjennom sak fylkestinget hvert år. En vil 

sørge for at dette blir gjennomført. 

Er styrets virksomhet etablert i samsvar med gitt føringer og anbefalinger? 

Under denne problemstillingen har revisjonsselskapet vurdert styrets rolle i Vigo IKS. Og i 

den forbindelse også rollen daglig leder og styret. Vedtatt eierskapsstrategi i Aust-Agder 

fylkeskommune legger til grunn styrene i det enkelte selskap skal være kjennetegnet av 

kompetanse, kapasitet og mangfold i forhold til selskapets rolle, og at styret skal ivareta en 

uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse. 

Fylkesrådmannen konstaterer at revisjonsselskapet har også her gjort en grundig 

gjennomgang og konkluderer med at styret gjennomfører styremøter og behandler saker i 

henhold til avtale og instruks. Fylkesrådmannen har ikke ytterligere kommentarer til 

revisjonsselskapets vurdering av denne problemstillingen. 

 

5.2 SELSKAPSAVTALE  

mellom fylkeskommunene Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark/Finnmarkku 

fylkagielda, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, 

Rogaland, Sogn og Fjordane, SørTrøndelag, Telemark, Troms/Romssa fylkkasuohkan, Vest-

Agder, Vestfold, Østfold og Oslo om Vigo IKS.  

§ 1 Selskapet  

Vigo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i Lov om interkommunale 

selskaper. Selskapet har følgende deltakere: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, 

Finnmark/Finnmarkku fylkagielda, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-

Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, SørTrøndelag, Telemark, Troms/Romssa 

fylkkasuohkan, Vest-Agder, Vestfold, Østfold og Oslo fylkeskommuner.  

§ 2 Administrasjon  

Vigo IKS har sin administrativ koordinerende enhet lokalisert til Telemark fylkeskommune.  

§ 3 Formål og ansvarsområde 

Selskapet skal utvikle/videreutvikle, eie og/eller drifte, alt etter bestilling og i nært 

samarbeid med deltakerne, fylkeskommunenes felles inntaks- og forvaltningssystem for 

elever og lærlinger Vigo og alt som ellers står i naturlig sammenheng med dette, 

eksempelvis skoleadministrative systemer. Selskapet kan la utvikling og drift av ulike 

systemer settes ut til andre. Selskapet skal videre levere eller formidle levert nødvendige 
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faglige kurs eller veiledning til deltakerne på de systemer man har 

rettigheter/driftsoppgaver knyttet til.  

§ 4 Eierandel, innskuddsplikt og fordeling av kostnader  

De 19 deltakerne har hver en eierandel på 1/19 i selskapet. Hver deltaker er ansvarlig for 

1/19 av selskapets samlede gjeld. Hver av deltakerne skal årlig betale inn et beløp etter 

forslag fra representantskapet og vedtak i fylkestinget under egen budsjettpost med forfall 

pr. 15. januar hvert år, til dekning av selskapets «felleskostnader» - herunder hva som anses 

av dette å gjelde drifts- og utviklingsformål.  

Første innbetaling finner sted når selskapet er etablert, likevel slik at det i selskapets 1. år 

innbetales et forholdsmessig beløpe tilsvarende det antall måneder som gjenstår av 

oppstartsåret. Beløpet indeksreguleres årlig etter statsbudsjettets deflator for kommunal 

virksomhet; første gang med virkning fra 01.01.2012. Deltakerne skal i tillegg betale for 

spesifikke tjenester levert av selskapet når disse ikke er forutsatt dekket i selskapets 

ordinære drift eller av tilskudd fra annen ekstern finansieringskilde. Det inngås egen avtale 

om dette. Det etableres egen avtale med Telemark fylkeskommune eller andre om 

eventuelt kjøp av merkantile/administrative støttefunksjoner slik som regnskap, 

arkivtjenester m.v. dersom man ikke velger å løse dette i egen regi. Utgiftene inngår i 

selskapets driftsbudsjett.  

§ 5 Representantskapet 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av én representant med 

personlig varamedlem fra hver deltaker. Representantskapet velger styremedlemmer, 

styrets leder, styrets nestleder og revisor. Representantskapets møtebøker skal fortløpende 

sendes til deltakerne. Representantskapet vedtar satser og reglement for møtegodtgjørelse 

til medlemmer av representantskap og styre.  

§ 6 Representantskapets møter  

Ordinært representantskapsmøte skal holdes første halvår innen 1. mai, og i andre halvår 

innen 15. oktober. Ordinært representantskapsmøte første halvår skal behandle: • 

Årsberetning og årsregnskap • Valg/suppleringsvalg til styret • Overordnede mål og 

retningslinjer for driften • Andre saker som er forberedt ved innkallingen Ordinært 

representantskapsmøte andre halvår skal behandle: 

• Årsbudsjett og økonomiplan (fire år) • Eventuelle låneopptak innarbeidet i årsbudsjettet • 

Andre saker som er forberedt ved innkallingen Representantskapets leder innkaller til 

representantskapsmøte. Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje skriftlig og 

minst fire uker i forkant av møtet. Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i 

selskapet. Innkallingen skal inneholde en saksliste. Representantskapet kan ikke behandle 
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andre saker enn de som er nevnt i innkallingen med mindre samtlige 19 deltakere deltar på 

representantskapsmøtet og samtlige samtykker til at annen/andre saker tas opp til 

behandling.  

Styrets leder og daglig leder har møteplikt og talerett i representantskapets møter. Styrets 

nestleder og øvrige faste medlemmer har møte- og talerett. Selskapets revisor har rett til å 

delta med talerett i representantskapets møte under behandling av årsmelding og regnskap. 

Representantskapets møter skal som hovedregel være åpne.  

§ 7 Styret  

Styret i selskapet består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Styremedlemmene har en 

funksjonstid på to år, likevel slik at ved førstegangs valg gis 3 av styremedlemmene en 

funksjonstid på 3 år. Ved valget må sikres at alle opplæringsregioner er representert i styret. 

Tilsynet med den daglige ledelse av selskapet tilligger styret. I denne forbindelse skal styret 

treffe avgjørelser i alle saker som ikke tilligger Representantskapet eller som faller inn under 

daglig leders oppgaver etter loven. Styret skal m.a. videre sørge for at selskapets regnskaper 

blir ført i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning/forskrifter for kommunale 

regnskap, samt at selskapets finansforvaltning er betryggende. Styret skal bl.a. utarbeide og 

legge frem for Representantskapet til behandling: 

• Rammer for strategi (er) – herunder utarbeide selskapets overordnede strategiplan og 

eventuelle delplaner. • Forslag til økonomiplan og årlige budsjetter. • Årsregnskap samt en 

rapport om siste års aktiviteter i selskapet. Styret skal sørge for at representantskapet til 

enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Driften 

skal være tilpasset de budsjetter som årlig vedtas av representantskapet. Styret har videre 

ansvar for å følge opp de investeringer som vedtas av representantskapet. Styret ansetter 

daglig leder. Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor gjeldende budsjett. Styret 

kan foreta anskaffelser innenfor vedtatt budsjett. Styret skal legge til rette for at det 

utarbeides kvartalsvise regnskapsrapporter. Styret har ikke myndighet til selv å oppta lån. 

Eventuelt opptak av lån avgjøres av representantskapet. 

§ 8 Styrets konsultative organ  

Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) er styrets konsultative organ. Styret kan, før de 

treffer endelig avgjørelse, legge saker frem for drøfting i FFU. Saker som styret skal 

forberede, men der avgjørelsesmyndigheten er lagt til representantskapet, skal legges frem 

for FFU til høring. FFUs høringsuttalelse skal følge saken frem til representantskapet.  

§ 9 Daglig leder  
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Daglig leder forestår den daglige ledelse av selskapet og har ansvaret for at arbeidet utføres 

i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet 

av styret. 

Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for 

virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret 

så ofte som situasjonen tilsier det, og som styret for øvrig måtte bestemme. Daglig leder er 

styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, 

dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Daglig leder 

kan tilsette i stillinger som er opprettet av styret. Vedkommende kan inngå avtaler om 

anskaffelse av varer og tjenester i samsvar med vedtatt budsjett.  

§ 10 Personvern og offentleglova  

Det interkommunale selskap skal følge vanlige rutiner og saksbehandlingsregler for å ivareta 

personvernet. Det interkommunale selskapet skal følge offentleglova.  

§ 11 Låneopptak og garantistillelse  

Selskapet kan ta opp lån. Låneopptak må være godkjent av representantskapet i forbindelse 

med fastsettelse av selskapets budsjett. Høyeste ramme for selskapets samlede låneopptak 

er 5 mill. kroner. Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet 

for andres økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

§ 12 Arbeidsgivertilknytning  

Virksomheten skal være medlem av Kommunenes Sentralforbund.  

§ 13 Pensjonsordning  

Ansatte skal meldes inn i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).  

§ 14 Møtegodtgjørelse  

Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i 

henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten som er vedtatt 

av representantskapet.  

§ 15 Endring av selskapsavtalen  

Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette.  

§ 16 Uttreden  
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Den enkelte deltaker kan fire år etter stiftelsen tre ut av selskapet. Slik uttreden skal være 

varslet ett år på forhånd, jfr. for øvrig lov om IKS § 30. Ved uttreden vil det ikke bli utbetalt 

utløsningssum. 

§ 17 Tvister  

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i 

forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, skal søkes løst ved 

forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem kan tvisten bringes inn for de 

alminnelige domstoler. Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting.  

§ 18 Ikrafttredelse  

Denne selskapsavtalen trer i kraft fra dens vedtakstidspunkt.  

§ 19 Øvrige bestemmelser  

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. Kopi av de 

respektive fylkestings behandlinger av selskapsavtalen er samlet i vedlegg 1 til denne avtale. 

Avtalen undertegnes i 20 eksemplarer, hvorav hver av deltakerne beholder ett og ett 

eksemplar beholdes i selskapets arkiv. 


