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Til: Styremedlemmer:
Marit Trones,
Espen Rokkan,
Gry Janne Rugis
Bemt Moe Hansen
Ingvald Sorensen,
Bjom Sleipnes,
Stig Morten Sletteng,
John Ringstad
Gisle Hansen

Beiam
Bods
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Hamaroy
Meloy
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Steigen
Ssrfold

MOTEINNKALLING
STYREMOTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE _

Motedato: Torsdag 4. januar 2018 kl. 14.00,

Motested: Salten Regionrids lokaler Prinsens gate ll3A i Bodo

SAKSLISTE

Eventuelle forfall bes meldt sekretariatet tll 470 37452.

Kobbelv, 29. desember 2017

Gisle Hansen (s)
Styreleder

Saksnummer Sakstittel
0l/18 Henvendelse fra Fauske kommune med sporsmil om Salten

kontrollutvalgsservice sin hindtering av sensitiv informasjon
02fi8 Status lor utredning av lnterkommunalt selskap lor sekrelariat
03/r8 Eventuelt

Kopi sendes: Varamedlemmer til styret, ordforere i dettagende kommuner, revisor.

Sekretariatsleder



Sa lten
Ko ntro I I utva lgse rvi ce

VEDTEKTER - 26.10.2010

Si Navn - organisering

Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid som er oppreftet med hjemmel i lov av
25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner S 27.

$ 2 Deltakere

Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sorfold kommune, Steigen kommune,
Hamaroy kommune, Meloy kommune, Gildeskel kommune og Bods kommune er deltakere i

samarbeidet.

Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og nar de onsker det.

Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opplas i salten kontrollutvalgsservice.
Samarbeidet skal ha det formal 3 sikre en robust virksomhet og et storre faglig miljo.

$ 3 Kontorsted

Salten kontrollutvalgsservice sitt kontorsted skal vere lokalisert ien av de 9 kommunene isalten.
Styret fastsetter kontorsted.

$ 4 Formil og ansvarsomride

Salten kontrollutvalgsservice skal utfore sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, .ifr.
kommunelovens S 77 N. 10 og forskrift om kontrollutualg i kommuner S 20. Salten
kontrollutvalgservice onsker kontinuedig a soke samarbeid med og tilby sine tjenester iforhold til
virksomheter det er natudig a samarbeide med.

$ 5 lnnskudd og eierandel

Vertskommunen stiller kontor til disposisjon, dersom det er behov for det.
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Det skal ikke gjores innskudd ved etableringen, men kommunene blir eier av en forholdsvis andel av
verdien av inventar og utstyr som anskaffes etter at Salten kontrollutvalgsservice er stiftet, beregnet
forholdsvis ut fra storrelsen pa tilskudd til de samlede driftsutgifter i henhold til g 6.

$ 6. €lkonomi - fordeling av utgifter.

1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 'l13 av totalutgiftene.
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i

de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall moter som er avholdt i samtlige 9

kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte ar vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det Ar budsjettet vedtas

samt et estimat for antall moter i den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag ifolketallet p|l/.1 i

regnskapsaret og virkelig avholdte moter.

$ 7. Styrets sammensetning og myndighet. Styrets arbeidsutvalg.

7.1 Styret.

Sekretariatets overste organ er styret.

Styret bestar av en representant fra hver kommune, med personlig vararepresentant. Disse velges av
det respektive kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer.

Styret har ansvar for at Salten kontrollutvalgsservice formal oppfylles innenfor de okonomiske rammer
som kommunene bevilger. Styret har ansvar for at drift og vedtekter til enhver tid er i trad med
gjeldende lover og forskifter. Vedtektene skal gjennomgas en gang hver valgperiode.

Styret selv behandler og vedtar folgende:

. Arsmelding og Arsregnskap
o Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de pafolgende 4 Ar. Det forutsettes at

kommunene innarbeider dette i pafolgende arsbudsjett og okonomiplan.
. Budsjettforslag for neste ar. Forslaget skal ikke ge utover buds.iettrammene som ligger iden

firearige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker.
. Styreleder og nestleder for valgperioden.

Styret skal en gang per valgperiode foreta en gjennomgang av godtgjorelser for verv. lnformasjon om
godtgjorelser beskrives i virksomhetens arsberetning.

Styret har instruksjonsmyndighet overfor sekretariatsleder.

Styret har ikke myndighet til a ta opp lan eller pa annen mete padra deltakerne okonomiske
forpliktelser utover de okonomiske rammer som kommunene bevilger.

7.2 Styrets arbeidsutvalg

Styret velger og bestemmer funksjonstiden til et arbeidsutualg med tre medlemmer. Valg foretas blant
styrets medlemmer.

Arbeidsutvalget skal pe vegne av styret pase at virksomheten drives itrAd med sine vedtekter og med
styrets vedtak.

Arbeidsutvalget f6rer tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. P5
vegne av styret utoves lopende arbeidsgiverfunksjon iforhold til sekretariatsleder.

Arbeidsutvalget oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt buds.jeftramme. Arbeidsutvalget tilsetter
sekretariatsleder og ovrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgsservice, og har ansvar for lokale
lonnsforhandlinger, og ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.
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Arbeidsutvalget kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder.

$ 8 Styrets moter

Styrem6tene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksfort ner minst halvparten av styremedlemmene er
til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller moteleders stemme dobbelt.

Styrets leder sorger for at det blir fort protokoll fra styremotene.

Salten kontrollutvalgservice dekker representanters utgifter i forbindelse med styremotene.

$ 9 Sekretariatsleder

Sekretariatet skal ha en daglig leder, benevnes sekrelariatsleder, som skal foreste den daglige
ledelsen av sekretariatet og skal folge de retningslinjer og palegg som styret og styrets arbeidsutvalg
gir

Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utfores i

overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og de i henhold til de vedtak som er
fattet av styret.

Sekretariatsleder er styrets sekreter og saksbehandler, og rapporterer tll styret og styrets
arbeidsutvalg.

Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett i styrets moter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
sekretariatsleder ikke skal mote.

Sekretariatsleder er de ovrige ansattes narmeste overordnede, og utover det daglige
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.

Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder.

$ 10 Regnskap og revisjon

Regnskapet for Salten kontrollutvalgsservice fores av vertskommunen.

Oppdragsansvarlig revisor i vertskommunen fungerer som revisor for Salten kontrollutvalgsservice.

$ 11 Endringer i vedtektene og oppsigelse av samarbeidet

Vedtektene kan endres dersom samtlige kommuner gjor likelydende vedtak etter forslag fra styret eller
en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, skal det
umiddelbart startes forhandlinger om nye vedtekter som forst kan iverksettes nar det er enighet.

En kommune kan si opp samarbeidsavtalen ved a sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 ars
oppsigelsestid, regnet fra 31.'12 det Aret avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, kan
det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.

Eiendeler og heftelser for okonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra
bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i S 6.

$ 12 lverksettelse
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Salten kontrollutvalgsservice er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. januar 2005.
Endringer i vedtektene iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene bestemmer, eventuelt pa

det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen.

Vedtektene er gyldig fra og med 26. oktober 2010, etter folgende vedtak ideltagende kommuner:

Meloy kommunestyre sak 75/10, vedtatt 15. september 2010.

Bodo bystyre sak PS 10/85, vedtatt 16. september 2010.

Steigen kommunestyre sak 24110, vedtatt 22. september 2010.

Saltdal kommunestyre sak 52/10, vedtatt 29. september 2010.

Fauske kommunestyre sak 57110, vedtatt 30. september2010.

GildeskAl kommunestyre sak 41l10, vedtatt 30. september 2010.

Sorfold kommunestyre sak 73/2010, vedtatt 30. september 2010.

Beiarn kommunestyre sak 39/10, vedtatt 11. oktober 2010.

Hamaroy kommunestyre sak 39/10, vedtatt 26. oktober 2010.
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$ Sutt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8l 38 Inndyr

VAr dato:
29.12.2017

Jnr ark
r7l1058 0 t2.1

sAK 0l/18

Mstedato:
04.01.2018

Henvendelse fra Fauske kommune med sporsmil om
Salten kontrollutvalgsservice sin hindtering av sensitiv
informasjon

Saksgang:

Styret i Salten kontrollutvalgservice

Vedlegg
a

Bakgrunn for saken:
Styreleder og sekretariatsleder redegjor for saken i mstet. Sistnevnte ettersender en redegjorelse om
saken pi epost.

Vurdering:

Forslag til vedtak:
Saken legges frem lor drofting



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vlr dato: Jnr ark
29.12.20t7 t1l0s9 012.1

sAK 02/18

Status for utredning av lnterkommunalt selskap for
sekretariat

Saksgang: Motedato:
StyretiSaltenkontrollutvalgservice 04.01.2018

Vedlegg
A) Mandat for etablering av IKS for revisjonsordningen og IKS for

Kontrollutvalgssekretariat
B) Referat fra mste 14.12.17 - oppstartsmote for etablering av nytt revisjonsselskap

og sekretariatsselskap i Nordland
C) Innkalling til arbeidsgruppemote for <Prosjekt etablering IKS revisjon> <Prosjekt

etablering IKS sekretariat for kontrollutvalg>
D) Selskapsar.tale for Kommunalt sekretariat i Nordland IKS (utkast)
E) Merknader / kommentarer / sporsmil til utkast til selskapsavtale - seketariat

Bakgrunn for saken:
Styreleder og sekretariatsleder deltok begge pe oppstartsmote som ble holdt 14. desember
2017, (Vedlegg B).

Nar det gielder selskap for sekretariat er det opprettet styringsgruppe med folgende
sammensetning:

Rolf M. Lossius, prosiektleder
Steinar Furu (Ssr oq Ytre Helqeland)
Gisle Hansen (Salten)
Repr fra lndre Helgeland
Repr fra Lofoten
Repr fra fvlkeskommunen



Videre er det oppnevnt en arbeidsgruppe med folgende medlemmer:

Rolf M. Lossius. Drosrektleder
Tobias Lanqseth (Sor oq Ytre Helqeland)
Lars Hansen (Salten)
Knut Soleqlad (lndre Helgeland)
Knut Roar Johansen (Lofoten)
Berit Pedersen (fylkeskommunen)
Ansatterepresentant

Det er oppnevnt egen styringsgruppe og arbeidsgruppe for revisjonen.

Neste planlagte aktivitet i prosjektet er mote i arbeidsgruppene 9. januar 2018. Vedlegg C er
kopi av innkalling og saksliste til dette motet.

Forslag til vedtak:



AIpha Konsulent AS

21.12.2017

Mandat for etablering av IKS for revisjonsordningen og IKS for
Kontrollutvalgssekretariat

Prosjektnavn:
Etablering av IKS for kontrollutvalgssekretariat i Nordland
Etablering av IKS for revisjon i Nordland

Prosjekteier:
Nordland Fylkeskommune, samt de juridiske enheter innen revisjon og
kontrollutvalgssekretariat som har valgt 6 bli med i prosjektet.

Kontaktperson: Berit P. Pedersen

Bakgrunn for mandat:
Fylkestingssak 07912017 og 080/201 7

Tidsramme:
14.12.17 - 30.06.18

Formil styringsgruppen:
Styringsgruppene skal vare den strategiske gruppene for etableringen av de to lKS,
j[ mandat fra Nordland Fylkeskommune i refererte !lkestingssaker.
Styringsgruppene skal vedta mandat for arbeidsgruppene og framdriftsplan.
Prinsipielle avklaringer i prosjektet skal avklares i styringsgruppene.

Styringsgruppene bestar av folgende medlemmer;

Formil arbeidsgruppene:
Arbeidsgruppene skal falge opp inviterte kommuner til ordningene, og sikre
beslutninger hos de kommuner som skal knytte seg til ordningene. Arbeidsgruppene
kan etablere referansegrupper der man finner det hensiktsmessig i de ulike faser av
prosjektet. Arbeidsgruppene skal sikre at medbestemmelsesapparatet blir involvert.

Epost:

Revisjonsordn ingen Kontroll utvalgssekretariat
Rolf M. Lossius, prosiektleder Rolf M. Lossius, prosiektleder
Lofoten Steinar Furu (Sor oq Ytre Helqeland)
Sor oq Ytre Helqeland Gisle Hansen (Salten)
Salten lndre Helqeland
lndre Helqeland Lofoten
Fvlkeskommunen Fylkeskommunen

Org.nri 917 525 978 [,lVA



Arbeidsgruppene bestar av folgende medlemmer,

Prosjektleder
. Representereroppdragsgiver
. Handlingsrommet er definert av oppdragsbeskrivelsen. Er leder av arbeidsgruppene/kontaktperson inn i styringsgruppen. Folger opp og er overordnet ansvarlig for prosjektet.
. Rapporterer til eiere av prosjektet

Revisjonsordningen Kontrollutvqlgssekretariat
Rolf M. Lossius, prosjektleder Rolf M. Lossius, prosjektleder
Bryniar Gilberg (NFK) Knut Roar Johansen (Lofoten)
Else-Annie Hansen (Lofoten) Lars Hansen (Salten)
Joseph Lunda (Ytre Heloeland) Tobias Langseth (Sor- Ytre Helqeland)
Per Asbjorn Andersen (Salten - bisitter) Berit P. Pedersen (NFK)

Knut Soleglad (lndre Helgeland)

Ansattrepresentant Ansattrepresentant



ts

@
AIpha Konsulent AS

21.12.2017

Referat mate 14.12.17 - oppstartsmote for etablering av nytt revisjonsselskap
og sekretariatselskap i Nordland

Sted:
Skagen Hotell, Bodo

Tilstede:
Daniel Bja rm a nn-Simonsen, NFK
Brynjar Gilberg, NFK
Berit P. Pedersen, NFK
Einar M. Nordnes, YHKR
Tobias Langseth, SE-KON
Joseph Lunda, YHKR
Else-Anni Hansen, Kommunerevisjonen i Lofoten
Per Asbjorn Andersen, Salten Kommunerevisjon IKS
Arthur H. Johansen, Kontrollutvalgssekretariatet i Lofoten
Gisle Hansen, Salten kontrollutvalgservice
Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgservice
Rolf M. Lossius, prosjektleder - Alpha Konsulent AS

Forfall:

lnnledning:
Presentasjon av deltakere og hvem de representerte. NFK takket for at de inviterte
var kommet til motet, og innledet litt om intensjonen bak motet og etableringen av de
to IKS'ene. NFK har bidratt med i finansiere prosjektledelse for A fA gjennomfort
prosessene med i etablere disse to IKS'ene.

Milsefting og framdriftsplan/milepeler:
Tidligere utsendt framdriftsplan er korrigert mht. de tidligste faser i prosjektet. Dette
fordi det har tatt noe lengre tid 5 f6 tilbakemelding fra kommuner, samt at man fsrst i

desember -17 fikk anskaffet prosjektleder. Milsettingen ligger fortsatt fast med i fi
de to IKS'ene vedtatt av de deltakende kommuner innen 30.06.17. Arbeidet med
selskapsavtalene blir igangsatt gjennom arbeidsgruppene for henholdsvis IKS for
revisjon og IKS for kontrollutvalgssekretariat. For i holde framdriften, mi 1. kvartal
benyttes til 5 utarbeide utkast til selskapsavtaler, med tilstrekkelig utreding til
avtaleutkastet. Dette for at de respektive deltakende kommuner skal kunne ta stilling
til fordeler og ulemper med 5 gA inn i disse to nye selskapene. 2. kva(al vil benyttes
til A utarbeide saksframlegg og tilrettelegge for de politiske vedtak som mi gjores i

saken.

Etter utkast til selskapsavtale er utarbeidet i lopet av 1. kvartal, kan prosesser med a
forberede hva som mA vare pa plass etter selskapsdannelsen, begynne. Dette er
formelt en annen prosess enn prosjekt etablering av IKS'ene, men mi sees i

sammenheng.

Org.nr:917 525 97a MVA
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Det ble pApekt at man ma avklare mange forhold i denne prosessen. Det nevnes
okonomiske forhold i ny ordning opp mot eksisterende, lokaliseringer, prinsipper for
eierforhold m.m. Det ble ogsd trukket fram at det vil vare ulik kompleksitet i

etableringen av disse to IKS'ene. Det skal vare to arbeidsgrupper som jobber
uavhengig av hverandre, men starter med felles oppstartsmote i januar.

Mandater
Det ble lagt fram et forslag til mandat til styrings- og arbeidsgruppene for revisjon og
kontrollutvalgssekretariat. Mandatene ble godkjent, og ligger vedlagt dette referatet.

Det er ikke oppnevnt personer til alle funks.jonene i Styrings- og arbeidsgruppene.
Det bes om at hver region sender inn kontaktinformasjon, der det ikke ble skrevet inn
under motet. Dette m6 vere sendt inn til prosjektleder innen 31.12.17.

Overfor de medvirkende revisjonsordninger og kontrollutvalgssekretariat, inviteres
det til deltakelse med en ansattrepresentant i de to arbeidsgruppene. Navn pA

ansattrepresentanter ma vare inne hos prosjektleder innen 31.12.17. En f6r drsfte
om det er nodvendig med ansatte representant i arbeidsgruppen for
kontrollutvalgssekretariatene.

Nytt mote:
Arbeidsgruppene motes i Bods 9. januar (heldagsmote, her bsr du foreslS
tidsramme). I motet vil man gi gjennom momenter i selskapsavtalene, og drofte de
ulike utfordringene som kan ligge i hvert punkt, og hva som ma beskrives mer
utfyllende, jf. okonomi m.m.

Prosjektleder kaller inn til mstet. NFK ordner med moterom.

Det er ikke berammet nytt mste for Styringsgruppen.

Rolf M. Lossius
referent

Srd. I x\ :
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{lpha Konsulent AS

29.12.17

lnnkalling til arbeidsgruppemote (AG) for

"Prosjekt etablering IKS revisjon"
"Prosjekt etablering IKS sekretariat for kontrolIutvaIg"

Sted:

Dato:

Tid:

Deltakere:

Saksliste:

Rolf M. Lossius

prosjektleder

Fylkeshuset, Bodo
Moterom: Salten, 4 etasje.

9 januar 2018

'1 0.00 til 15.00 (ytre ramme for motet)

1.

2.
3.

5.
b.
7.

4.

Status p6 prosjektet
Status ssknad skjonnsmidler
Gjennomgang av tilsendt dokumentasjon (felles)

a. Gjennomgangen vil vere felles for begge AG i innledningen. Mange av
problemstillingene er like for de to respektive AG.

Hvordan lose utfordringene som kommer fram av gjennomgangen i pkt. 3.
(AG deles og arbeider med sine respektive utfordringer)
Oppsummering i fellesskap
Videre framdrift (ansvar og tid)
Eventuelt

Epost j pqsl!@illhatorstdcll.as
Org.nr| 917 525 978 MVA

Revis.ionsord ningen Kontrol lutvalqssekretariat
Rolf M Lossius, prosiektleder Rolf M. Lossius, prosiektleder

Bryniar Gilbers (NFK) Knut Roar Johansen (Lofoten)
Else-Annie Hansen (Lofoten) Lars Hansen (Salten)

Joseph Lunda (Ytre Helgeland) Tobias Lanqseth (Sor- Ytre Helqeland)
Per Asbjorn Andersen (Salten - bisitteQ Berit P. Pedersen (NFK)

Knut Soleglad (lndre Helgeland)
Ansattrepresentant Ansattrepresentant



Selskapsavtale
for

Kommunalt sekretariat i Nordland tKS
(vedtatt av deltakerkommunene i 201 g)

S 1 Selskapet

Kommunalt sekretaiat i Nordland IKS er et interkommunal selskap som er opprettet
med hjemmel i lov av LOV-1999-01-29-6 om interkommunale selskaper.

Selskapet har folgende deltakere (sfrykes de som ikke skal vere med)..

Nordland fylkeskommune
Alstahaug kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
BodO kommune
Donna kommune
Evenes kommune
Fauske kommune
Flakstad kommune
Gildeskil kommune
Hamaroy kommune
Hemnes kommune
Heroy kommune
Leirfjord kommune
Luroy kommune
Meloy kommune

Sekretariat - Ve6jon 1.0 D

Moskenes kommune
Narvik kommune
Nesna kommune
Rana kommune
Rodoy kommune
ROst kommune
saltdal kommune
Steigen kommune
Sorfold kommune
Tjeldsund kommune
Trena kommune
Tysfiord kommune
Vestvigoy kommune
Veroy kommune
V6gan kommune

S 2 Rettslig status

Kommunaft sekretaiat i Nodland IKS er et eget rettssubjekt, og styret har
arbeidsg iveransva ret.

s3 Hovedkontor

Kommunalt sekretaiat i Nordland /KS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i XX
kommune.

S 4 Formil og ansvarsomride

Kommunalt sekretariat i Nordland IKS har tolgende oppgaver;
- skal utfore den lovpAlagte sekretariatsfunksjonen for deltakerens

kontrollutualg

Side 1 av 7
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kan utfore andre sekretariatsoppdrag og rAdgivning for deltakerne
kan utfore sekretariatsoppdrag og redgiving for andre selskaper.

S 5 lnnskuddsplikt og eierandel

Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd til
selskapets frie egenkapital pA kr X.000.000,- og fordeles pA grunnlag av folketall pr.
1. januar 2018:

Navn
Nordland fylkeskommune
Alstahaug kommune
Ballangen kommune
Beiarn kommune
Bodo kommune
DOnna kommune
Evenes kommune
Fauske kommune
Flakstad kommune
Gildesk6l kommune
Hamar6y kommune
Hemnes kommune

Heroy kommune
Leirfjord kommune
Luroy kommune
Meloy kommune
Moskenes kommune
Narvik kommune
Nesna kommune
Rana kommune
Rodoy kommune
Rost kommune
Saltda I kommune
Steigen kommune
Sorfold kommune
Tjeldsund kommune
Trena kommune
Tysfjord kommune
Vestvagoy kommune
Veroy kommune
Vigan kommune
SUM

Eierandel
Eier x,x% av selska pet

Eier x,x %o av selskapet
Eier x,x Yo av selskapet
Eier x,x o/o av selskapet
Eier x,x o/o av selskapet
Eier x,xYo av selskapet
Eier x,x o/o av selskapet
Eier x,x Yo av selskapet
Eier x,x % av selskapet
Eier x,xYo av selskapet
Eier x,x % av selskapet
Eier x,x % av selskapet
Eier x,x% av selskapet
Eier x,x % av selskapet
Eier x,x % av selskapet
Eier x,x % av selskapet
Eier x,x Yo av selskapet
Eier x,x Yo av selskapet
Eier x,x% av selskapet
Eier x,x% av selskapet
Eier x,x Yo av selskapet
Eier x,x %o av selskapet
Eier x,x %o av selskapet
Eier x,x% av selska pet

Eier x,x% av selskapet
Eier x,x% av selska pet

Eier x,x Yo av selskapet
Eier x,x Yo av selskapet
Eier x,xo/o av selskapet
Eier x,x%o av selskapet
Eier x,x o/o av selskapet

LOOy"

lnnskutt EK

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

ln nskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
ln nskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

ln nskutt EK kr xxx.xxx,-

ln nskutt EK kr xxx.xxx,-

ln nskutt EK kr xxx.xxx,-
ln nskutt EK kr xxx.xxx,-
ln nskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
lnnskutt EK kr xxx.xxx,-
lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

lnnskutt EK kr xxx.xxx,-

Kr X.000.000,-
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Deltakernes eierandel kan endres med bakgrunn iendringer ifolketall, forste gang
fra 01.01 .21 . Endringer i eierandeler kan ogsA skje ved inn- og uttreden av
deltakerne i selskapet.

S 6 Organisering av selskapet

Organer til losning av felles oppgaver har tre niv6:
- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder

S 7 Representantskapet

Representantskapet er selskapets overste myndighet. Samtlige deltakerkommuner
og fylkeskommunen velger hver sin(e) representant(er) med personlig (e)
vararepresentant(er).

Deltakere som eier mer enn xyo av selskapet, f6r to representanter hver. Deltakere
med mindre eierandel enn x7o av selskapet, f6r en representant hver.

Representantskapet velger selv leder og nestleder.

S 8 Representantskapets moter

Representantskapets leder innkaller til representantskapsmote. lnnkalling til ordinert
representantskapsmote skal skje skriftlig, i henhold til lov og forskrift. Tilsvarende frist
gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. lnnkallingen skal inneholde en sakslise.

Ordinert representantskapsmote skal behandle:
1. Arsmelding og regnskap
2. Valg til styret
3. Valg av revisor
4. Overordnede m6l og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og - rammer
6. Rammer for lAneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkalling

Moteleder skal sorge for at det fsres protokoll fra mstene. Protokollen underskrives
av mgteleder og to av representantskapets medlemmer som velges ved mgtets
begynnelse.

SporsmAl om kjop av aksjer i andre selskap og inngAelse av langsiktige
samarbeidsavtaler avgjores av representantskapet.

Ekstraordinert representantskapsmote til behandling av serskilte angitte sporsmal
skal innkalles med minimum to ukers varsel n6r to styremeldelemmer eller 1/3 av
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representantskapets medlemmer ber om det eller om representantskapets leder
finner behov for dette.

Daglig leder og styrets leder har moteplikt i representantskapet, og alle
styremedlemmene og daglig leder har mate og talerett.

Representantskapet velger en valgkomit6 som best6r av x medlemmer - 1 fra hver
av de tidligere sekretariatene og 1 fra fylkeskommunen. Valgkomiteen skal fremme
innstilling til representantskapet i alle saker som ang6r valg og godtgjorelser.

S I Styret

Styret i selskapet best6r av x medlemmer med personlig varamedlemmer valgt av
representantskapet, og en representant med vararepresentant valgfi av og blant de
fast ansatte. Ved valget skal det legges vekt p6 at alle regioner skal vare
representert.

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke vare medlem av styret.

Representantskapet velger styreleder og nesfleder.

S 10 Styrets moter

Styremotene ledes av styrets leder. styret fatter vedtak med alminnelig flertall. ved
votering i styret, skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet, teller msteleders
stemme dobbelt. styret er beslutningsdyKig n6r minst halvparten av medlemmene er
tilstede, inkludert motende varamedlemmer. styrets leder sorger for at det blir fsrt
protokoll fra styremotene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

De ansattes representant i styret har ikke rett til 6 delta i behandlingen av saker som
gjelder arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne,
arbeidskonflikter, rettstvisler med arbeidsgiverorganisasjoner eller oppsigelse av
tariffavtaler.

S 11 Daglig leder

Daglig leder administrerer selskapet og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave
utfsres i overenstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak
som er fattet av styret og representantskapet.

Daglig leder er styrets sekreter og saksbehandler. Vedkommende har tale- og
forslagsrett i styrets mster, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende
ikke skal kunne mote.

S 12 Organisering av tilsynsfunksjoner
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Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
selskapet og om okonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapporterer til
styret pA en slik mAte og sA ofte som situasjonen tilsier det, og styret for ovrig m6tte
bestemme. Styret skal sorge for at representantskapet til enhver tid har nodvendig
oversikt og i tide kan forberede nodvendige disposisjoner. Representantskapets
motebaket skal fortlopende sendes til deltakerne.

S 13 Personvern og offentlighetsloven

De lovbestemte rutinger og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av
personvern, skal gjelde for selskapet.

$ 14 @konomiforvaltning

Regnskap skal fsres etter kommunelovens prinsipper, jf. lov om interkommunale
selskap.

Selskapet skal folge et vedtatt okonomireglement.

Selskapet skal drive til selvkost. Dette er ikke til hinder for at selskapet kan bygge
seg opp nodvendig egenkapital til 6 t6le variasjoner i oppdrag, uten A mAtte be
deltakerne om okonomisk bistand.

S 15 Lineopptak og garantistillelse

Representantskapet vedlar rammer for selskapets l6neopptak - begrenset oppad til
kr X.000.000,- . L6neopptak skal vere forankret i kommunelovens S 50. L6neopptak
som kommer inn under kommunelovens $ 60 skal godkjennes av departementet.

$ 16 Arbeidsgiveransvar

Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i

selskapet. Arbeidstakerens rettigheter etter arbeidsmiljoloven skal i sin helhet
ivaretas av styret. Selskapet er medlem av pensjonsordning.

S 17 Personalreglement

Styret kan vedta et eget personalreglement for selskapets ansatte.

S 18 Lokale lsnnsforhandlinger

Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar
forhandlingsresultatet.
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Styret fastsetter rammene og daglig leders lonn/godtgjoring.

S 19 Motegodtgjoring

Godtgjorelse for mster mv. til medlemmer av representantskapet og styret, utbetaler i

henhold til de enhver tids gjeldende satser og reglement for selskapet.

S 20 Regnskap og revisjon

Styret har plikt til 6 se etter at det fsres lovmessige regnskap og at det foretas
revisjon av selskapet.

Regnskapet skal fores etter kommunale prinsipper, og folge forskrift om drsbudsjett,
Arsregnskap og 6rsberetning for interkommunale selskaper, og fastsettes av
representantskapet. Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert
revisor, eller av kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.

S 21 Endring av selskapsavtalen

Selskapsavtalen kan endres.

Ved avstemning, gjelder reglene i $ 4 i lov om interkommunale selskaper.

S 22 Uttreden og opplesning

Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse m6 varsles av
deltakeren minimum etl 6r for uttredelse. Uttredelse skjer ved Arsskifte.

Tidligst uttredelse etter inng6else av denne avtale, er 3 6r. Ved uttreden fra selskapet
skal deltakeren tilbakebetales sin andel av egenkapitalen p6 uttredelse tidspunktet -
jf. $ 5. Opparbeidet avkasting pA innskuddet, tilfaller selskapet.

Forslag til opplosing av selskapet mA vedtas enstemmig av representantskapet.
Vedtaket om opplosing m6 godkjennes av samtlige deltakere og av departement, jf.
lov om interkommunale selskaper $ 30 og 32.

Styret plikter 6 melde fram om awiklingen til Foretaksregisteret.

$ 23 Voldgift

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

forbindelse med det skonomiske oppgjoret etter opplosning, avgjores endelig av en
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voldgiftsnemnd pa tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen
ordning folger av lov eller forskrift.

$ 24 Ovrige bestemmelser

For ovrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.

Vedtatt av representantskapet i sak xx/xx.
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29.12.17

Merknader/kommentarerrsporsmal til utkast til selskapsavtale - sekretariat

S 1 Selskapet

SporsmAl:
. Det mA gjores en vurdering pA navnevalg. Skal Nordland sti i navnet, eller skal det

v@re et annet navn som skal bli valgt. Nordland er geografisk begrensende, sett i

forhold til en eventuell utvidet geografisk omride iframtiden. Samtidig kan navnet
Nordland samlende i denne delen av prosessen.

Hva skal navnet pe sebkapet vare?

. Nir skal absolutt siste frist vere for 5 invitere med kommuner til 5 delta?

. Hvem folger opp hvilke kommuner?

. Hva trengs av formelle vedtak, som enna ikke foreligger i de kommunene som onsker
i delta?

S 2 Rettslig status

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjeKleder pa dette punKet.

S 3 Hovedkontor

Sporsmil:
. Her mA det gis noen tilbakemeldinger fra deltakerne om hvor hovedkontoret skal ligge

Dette er ihoyeste grad politisk interessant, og en bade strategisk og taktisk vurdering
i dette punktet mi foreligge. Jeg vil ogsa anbefale at man i samme punkt, knyttet inn
hvor avdelingskontorene skal ligge, eller at man legger inn en prinsipiell avklaring p6

at hver deltakende region, skal ha et avdelingskontor - utenfor regionen der
hovedkontoret ligger.

. Sporsmal om hovedkontor og avdelingskontor me sees i sammenheng med begge
IKS'ene som skal etableres.

S 4 Formil og ansvarsomrAde

Kommentar:
. FormAl og ansvarsomrade apner opp for A kunne tilby tjenester utenfor

medlemskommunene iframtiden. Dette 6pner opp for en mulig framtidig ekspansjon
og 6 etablere et datterselskap som selger tjenester kommersielt.

S 5 lnnskuddsplikt og eierandel

Sporsmil:
. Jeg vil anbefale at man setter en fri egenkapital p6 3 til 5 millioner. Jeg anbefaler

videre at man etablerer selskapet pi bakgrunn av innbyggertall pr. 1 . 1 .1 8. For 6 f6
med eierandel til NFK, vil jeg anbefale at man i utgangspunktet tar antall innbyggere i

Nordland i sum, trekker ut de deltakende kommuners andel av innbyggertallet - og

Epost: parl@alpiabgns.ulgll,as
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fir resterende innbyggere som NFK sin andel. Hvis man ved den faktiske
beregningen ser at dette blir en svart skeiv fordeling, far man diskutere eventuelle
justeringer etter forste beregning. Jeg mener at innbyggertall vil vare den mest
rettferdige maten a fordele innskudd p6 egenkapital og derved ogs6 representasjon.

o Er det andre mater 6 beregne andeler pi, som deltakerne snsker i fi vurdert?

o Det kan vare hensiktsmessig at arbeidsgruppene vurderer i ta inn en forutsetning
om at ny ordning for IKS'ene ikke skal bli mer kostnadskrevende enn summen av
dagens ordninger (fratrukket etabreringskostnadene). Dersom man ogsi mener at
dette vil kunne gi effektiviseringsgevinst, bor dette trekkes fram tidlig i prosessen, og
et anslag pA hva det vil kunne innebare.

S 6 Organisering av selskapet

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjek eder pa dette punktet.

S 7 Representantskapet

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjek eder pa dette punktet.

S B Representantskapets moter

Kommentar.
. lngen kommentarer fra prosjekfleder pa dette punktet.

S 9 Styret

Kommentar:
o lngen kommentarer fra prosjeKleder pa dette punktet.

S 10 Styrets moter

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa dette punktet.

S 11 Daglig leder

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa dette punktet.

S 12 Organisering av tilsynsfunksioner

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pA dette punktet.

S 13 Personvern og offentlighetsloven

Kommentar:
. Dette skal vare dekkende. lngen kommentarer fra prosjekfleder pa dette punktet.
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S14 Okonomiforvaltning

Kommentar:
. Det bsr diskuteres om det skal opparbeides en srkringskapital i lopet av de forste 5

drifts6rene. Dette for 6 kunne mste evt. utfordringer i framtiden mht. @konomiske
rammevilkAr. Det er en kjensgjerning at kommuneokonomi svinger, og at dette
omrddet ikke alltid er blitt prioritert. Ved i ha opparbeidet en sikringskapital, vil man
kunne drifte normalt, selv om noen av deltakerne i IKS ikke betaler innen frister. Dette
har med likviditet og hensynet opp mot de ansatte. lngen ytterligere kommentarer fra
prosjektleder pe dette punktet.

S 15 Lflneopptak og garantistillelse

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa defte punktet.

S16 Arbeidsgiveransvar

Kommentar.
o Det kan vare lite praktisk at styret pt. skal ha alt formelt arbeidsgiveransvar i

selskapet. Det vil vare mer hensiktsmessig 5 anse styrets arbeidsgiveransvar pi
person, inn mot daglig leder. Daglig leder vil ha det ovrige personalansvaret overfor
de ansatte. NAr det gjelder pensjonsrettigheter m.m., der saker av prinsipiell karakter
knyttet til arbeidsgiveransvaret - ma styret sitte med dette. Dette kan ogsS avklares
gjennom et delegasjonsreglement mellom styret og daglig leder.

. Hvordan onsker arbeidsgruppen det lagt opp?

S 17 Personalreglement

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa dette punktet.

S 18 Lokale lonnsforhandlinger

Kommentar:
o I dette punktet, har styret fatt det overordnede ansvar ved A vedta rammer og

resultat, samt fastsette lsnn og godtgjoring til daglig leder. Noen kommuner har
fortsatt politiske utvalg (les: Styret) som er med i lokale lonnsforhandlinger. Dette
mener prosjektleder ikke er en tidsmessig losning pi lonnsforhandlingene. lngen
ytterligere kommentarer fra prosjektleder pA dette punktet.
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S 19 Motegodtgioring

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder p6 dette punktet.

S 20 Regnskap og revision

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa dette punktet.

S21 Endring av selskapsavtalen

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa dette punktet.

522 Uttreden og opplosning

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pe dette punktet.

S 23 Voldgift

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa dette punktet.

S 24 Ovrige bestemmelser

Kommentar:
. lngen kommentarer fra prosjektleder pa dette punktet.

Merknader - sekretariat IKS
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Oppsummering:
I utkast til selskapsawaler og merknader fra prosiektleder, er det bare knyttet
kommentarer opp mot den formelle prosessen for i fi etablert de to IKS'ene. Dersom
det viser seg at ett eller begge IKS'ene vil bli realisert, mi det parallelt etableres en
arbeidsgruppe som mi se pi hva som mi vare pri plass raskest mulig etter at
representantskapet har giennomfort sitt forst mote, og etablert et styre. Dersom man
ikke lykkes med i fi prosessen med 6 fA formelt etablert IKS'ene pi plass, vil arbeidet
med de "indre forhold" i de nye selskapene ikke ha noe for seg i arbeide med.

Dersom det likevel fremmes onsker fra noen av kommunene om i fi avklart sporsmil
knyttet til det operative i de nye selskapene, bgr vi fi dette fram i vlrt mote i januar.

o Prosess for i fi daglig leder pi plass, evt. interim daglig leder fra en gitt dato.
o Prosess for i fi rutiner pi plass, valg av styringssystem og ew. andre

saksbehandlersystem.
. Valg av pensjonsordning
o Hvordan hindteres evt. differensiert lonn for samme oppgaver?
a +++
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