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Ås kommune
Saksutredning:
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS (Vikus) startet opp 1.7. 2020 med 30 av
kommunene i Viken som deltagere. Kommunestyret i Ås kommune vedtok
selskapsavtalen 11.12.2019, jf. ksak 91/19.
Vikus selger tjenester til Asker, Aremark og Bærum i tillegg til leveransene til
eierne.
I eiermøtet 22. april 2021 sluttet representantskapet seg til styrets forslag om å
utvide selskapet med de kommunene innen Viken fylkesgrense som er
interessert i deltagelse. Kommunestyret i Bærum fattet i sitt møte 26. mai 2021
(sak 66/21) vedtak om at kommunedirektøren iverksetter en prosess ovenfor
Vikus, som tilrettelegger for en mulig deltakelse på eiersiden.
Representantskapet i Vikus behandlet derfor 23.9. 2021 sak om endringer i
selskapsavtalen, og anbefalte utvidelse av Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.
Saken er oversendt kommunestyret med følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.
Nedenfor redegjøres det for endringene i selskapsavtalen som følge av Bærums
inntreden, samt noen andre endringer som styret fant det hensiktsmessig å ta
opp.
Eierandel og deltagerinnskudd
Bærum blir største deltager i selskapet med 128 000 innbyggere. Bærums
deltagerinnskudd er beregnet til 80 000 kroner, noe som utvider
selskapskapitalen til 880 000 kroner.
Tidligere har eierandelene vært fordelt slik at ingen kommune eier mindre enn
0,5% av selskapet. Representantskapet sluttet seg til styrets forslag om å gå
vekk fra dette prinsippet ved utvidelse av selskapet, og beregne eierandelen
basert på folketall, slik det gjøres i mange selskaper. Eierandelen er lik
ansvarsandelen. Dette innebærer at eierandelene justeres, se tabell under.
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Forretningsadresse
Selskapets forretningsadresse er i Lørenskog. Styret foreslo å ta ut av
selskapsavtalen at selskapet skal ha avdelingskontorer i Buskerud og Follo.
Representantskapet sluttet seg til styrets vurdering om at behovet for
avdelingskontorer må avveies fortløpende, og tilpasses driftens behov.
Valgkomite
Representantskapet sluttet seg til forslag om å endre ordlyden i punkt 4.2.2
andre avsnitt fra:
«Valgkomiteens oppgave er å finne fram til kandidater til Viken
Kontrollutvalgssekretariat IKS sitt styre som de finner best kvalifisert til å dekke
vervene. Blant de valgte styremedlemmene skal valgkomiteen også fremme
forslag på styrets leder og nestleder. Valgkomiteen skal også fremme forslag til
leder og nestleder i representantskapet.»
til: «Valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for
styresammensetning utfra selskapets formål og situasjon, og finne frem til
kandidater som samlet dekker dette behovet. Valgkomiteen innstiller på
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styresammensetning og skal også fremme forslag på leder og nestleder til
representantskapet.»
Stemmevekt
Kommunene har i dagens selskapsavtale en solidarisk tilnærming til styring av
Vikus. Dette innebærer blant annet at eierkommunene har én stemme hver,
uavhengig av folketall. Representantskapet drøftet stemmevekt i eiermøtet
23.9.2021. I det derpå følgende representantskapsmøtet fremmet
representanten fra Lillestrøm forslag om følgende modell for stemmevekt basert
på antall innbyggere: 1 stemme for 0-40 000 innbyggere, og deretter ytterligere
1 stemme for hver påbegynt 40 000 innbygger. Forslaget fikk tre stemmer fra
Lillestrøm, Drammen og Lørenskog, og falt. Dagens modell med en stemme pr.
kommune ble dermed stående.
Økonomiske og administrative konsekvenser
Selskapet blir mer robust når en stor eier som Bærum kommer inn på eiersiden.
For kommunene betyr dette at selskapet får styrket økonomi,
tjenesteleveransene sikres og selskapet får mulighet til videreutvikling.
Deltakerinnskuddet fra Bærum innebærer at selskapskapitalen utvides med
80 000 kroner. Selskapets inntekter fra eierne vil øke, samtidig reduseres
inntekter fra salg. Nettoeffekten på budsjettet for 2022 er positiv.
Leveransene av sekretariatstjenester til Bærum øker. Dette skyldes at eiere får
en mer omfattende tjeneste, men også at Bærum har endret revisjonsordning,
noe som endrer arbeidsdelingen mellom sekretariat og revisjon. Økningen i
sekretariatets arbeid dekkes imidlertid av Bærums betaling.
Konklusjon med begrunnelse:
Kommunedirektøren anbefaler at Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for
Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.
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