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Forord 

 

Vigo IKS eies av Oslo kommune og alle landets fylkeskommuner. Selskapets hovedoppgave er å 

utvikle og videreutvikle nye og eksisterende IT-systemer innenfor videregående opplæring.  

 

Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune bestilte i 2017 en selskapskontroll i form av 

forvaltningsrevisjon i Vigo IKS. Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS sendte i den 

forbindelse en invitasjon til kontrollutvalgene i de øvrige eierfylkeskommunene om å delta i en 

felles selskapskontroll. Revisjon Midt-Norge SA gjennomfører forvaltningsrevisjon i selskapet, 

mens eierskapskontroll gjennomføres den enkelte fylkeskommunes egen revisor. 

 

Forvaltningsrevisjon er definert som systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger fra fylkestingets vedtak og forutsetninger, jf. kommuneloven § 78 nr. 

2. I en forvaltningsrevisjon gjøres undersøkelser i og av driften av selskapet. En eierskapskontroll 

er i utgangspunktet en bred kontroll av om eierne har etablert tilfredsstillende rammer for styring, 

og av om virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Formålet med eierskapskontrollen er 

således å kontrollere om de som utøver fylkeskommunens eierinteresser i selskapet, gjør dette i 

samsvar med aktuelle lovbestemmelser, etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse, 

samt fylkestingets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalgets plikt til å påse at eierskapskontroll 

gjennomføres, følger av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 5, jf. § 

80 og forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD 

gjennomført eierskapskontroll i Vigo IKS.  

 

Før igangsetting av eierskapskontrollen har revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Troms 

fylkeskommune og Vigo IKS, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

Vi takker alle de involverte for samarbeidet i forbindelse med denne eierskapskontrollen. 
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0 SAMMENDRAG 

 

Troms fylkeskommune er deltaker i Vigo IKS sammen med Oslo kommune og de øvrige 

fylkeskommunene i landet. Selskapet skal ivareta deltakernes IT-systemer innenfor videregående 

opplæring. 

 

På oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune har KomRev NORD gjennomført 

eierskapskontroll i Vigo IKS. Problemstillingene i eierskapskontrollen er: 

1. Fører Troms fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i Vigo IKS? 

2. Utøves fylkeskommunens eierinteresser i samsvar med fylkestingets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

 

Vigo IKS skal styres etter lov om interkommunale selskaper og Vigo IKS sin selskapsavtale. 

Selskapets øverste organ er representantskapet, som blant annet bestemmer styrets sammensetning, 

kan instruere styret og omgjøre styrets beslutninger. Styret og daglig leder har ansvaret for 

forvaltningen av selskapet. Som deltaker i et interkommunalt selskap kan ikke Troms fylkesting gi 

direkte instrukser til representantskapet, styret eller daglig leder. Fylkestinget har imidlertid det 

overordnede ansvaret for hele fylkeskommunens virksomhet. Det vil si også den virksomheten som 

ikke er lagt under fylkeskommunen selv, men som er skilt ut i en egen virksomhet.  

 

Eierstyring er ikke lovregulert. Kommunesektorens organisasjon (KS) har utarbeidet anbefalinger 

for godt eierskap, god selskapsledelse og god kontroll. Flertallet av anbefalingene retter seg mot 

eier av selskapet, men det er også anbefalinger til representantskapet og til styret. KomRev NORD 

gjør i denne eierskapskontrollen vurderinger av både eier, representantskapet og styret opp mot 

selskapslovgivningen og anbefalinger. Representantskapet i Vigo IKS har 18 representanter, hvor 

Troms fylkeskommune har én av dem. Samtlige deltakere i selskapet innehar like store eierandeler 

og dermed samme muligheten til innflytelse og styring. Enkelte av KS sine anbefalinger som etter 

sin ordlyd retter seg mot «eier» er det dermed ikke så relevant å vurdere kun Troms fylkeskommunes 

eierutøvelse opp mot. For slike krav har vi vurdert det som relevant å belyse og vurdere den samlede 

eierutøvelsen som skjer gjennom representantskapet. Det er imidlertid Troms fylkeskommunes 

eierutøvelse vi i hovedsak vurderer og våre konklusjoner retter seg derfor mot Troms 

fylkeskommune som eier av selskapet.  

 

Revisors konklusjoner er at: 

1. Troms fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i Vigo IKS. 

2. Troms fylkeskommune i stor grad utøver sine eierinteresser i samsvar med fylkestingets 

vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring 

og selskapsledelse. 

 

Konklusjonene bygger på revisors vurderinger opp mot krav og anbefalinger om eierstyring og 

selskapsledelse, som listet opp i det følgende: 

 

Troms fylkeskommune har oppfylt krav og anbefalinger om: 

• Årlig å fastsette prinsipper for eierskapet gjennom eierskapsmeldinger 

• Å ha opprettet selskapsavtale for Vigo IKS i tråd med IKS-loven 

• Å ha utarbeidet og jevnlig revidert styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen 

av selskapet 



• At eierstyring utøves innen rammen av fylkestingets vedtak 

• Å sikre at styret evaluerer seg selv 

 

Troms fylkeskommune har ikke fullt ut oppfylt krav og anbefalinger om å gi opplæring om utøvelse 

av eierskap av fylkeskommunens selskaper. Vi har vurdert at Troms fylkeskommune ikke har 

oppfylt krav i IKS-loven § 6 om at fylkestinget selv utnevner representant og varamedlem til Vigo 

IKS sitt representantskap. 

 

Representantskapet i Vigo IKS har oppfylt krav og anbefalinger om: 

• Å selv ha valgt representantskapets leder og nestleder 

• Å ha rutiner for å sikre kompetanse i selskapets styre og at styresammensetningen er 

kjennetegnet av kompetanse og kjønnsbalansert representasjon 

• Jevnlige evalueringer av styret 

• At det er utarbeidet etiske retningslinjer for selskapet 

• Å avholde to ordinære møter i året i henhold til lovens frister 

• Å behandle saker som følger av loven og selskapsavtalen 

• Bruk av numeriske varamedlemmer til styret 

 

Representantskapet i Vigo IKS har delvis oppfylt krav til føring av protokoll fra møter i 

representantskapet og anbefaling fra KS om styresammensetning. Det er ikke som anbefalt av KS 

vedtektsfestet bruk av valgkomite. 

 

Styret i Vigo IKS har oppfylt krav og anbefalinger om å ha rutiner for håndtering av 

habilitetskonflikter. For to av fem styremedlemmer i Vigo IKS er det informasjon om vervet i KS 

sitt styrevervregister. Troms fylkeskommune har ikke representant i selskapets styre.  

 

Revisor har vurdert at KS sin anbefaling om oppfølging utenfor representantskapet er oppfylt.  

 

Troms fylkeskommune v/eierrepresentant og Vigo IKS v/styreleder og daglig leder har fått 

rapporten fra eierskapskontrollen for gjennomgang. Fra fylkeskommunen fikk vi opplyst at det vil 

legges fram sak for fylkestinget i desember 2018 om oppnevnelse av eierrepresentant og 

varamedlemmer for å rette opp avviket fra IKS-loven § 6.  
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

Vigo IKS eies av alle landets fylkeskommuner og Oslo kommune. Det interkommunale selskapet 

ivaretar utvikling av fylkeskommunens IT-systemer innen videregående opplæring. På et eget 

nettsted gir Vigo IKS informasjon til ansatte i videregående opplæring i fylkeskommunene og Oslo 

kommune. 

 

I 2017 henvendte kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge seg til kontrollutvalgene til de øvrige 

eierne av Vigo IKS. Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag hadde bestilt en selskapskontroll i selskapet, 

og inviterte kontrollutvalgene hos de øvrige eierne til å delta i selskapskontrollen. Kontrollutvalget 

i Troms fylkeskommune behandlet invitasjonen i sak 40/17. Kontrollutvalget vedtok å stille seg 

positiv til deltakelse, men at endelig beslutning ville avventes til endelig prosjektplan forelå. 

 

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune fikk prosjektplan for forvaltningsrevisjon fra Revisjon 

Midt-Norge forelagt i møte 12.4.2018, i sak 23/181. Kontrollutvalget sluttet seg til prosjektet under 

forutsetning av at Troms fylkeskommunes ressursmessige bidrag begrenser seg til KomRev NORDs 

bidrag. KomRev NORD sitt bidrag er å gjennomføre eierskapskontroll i Vigo IKS. Kontrollutvalget 

behandlet og godkjente i møte 15.5.2018, under sak 31/18, KomRev NORDs prosjektskisse for 

eierskapskontroll. 

1.2 Problemstillinger og vurderingskriterier 

I eierskapskontrollen gjelder følgende to problemstillinger:  

 

1) Fører Troms fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i VIGO IKS? 

a. Har Troms fylkeskommune etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 

b. Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 

2) Utøves fylkeskommunens eierinteresser i samsvar med fylkestingets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse?  

 

Når fylkeskommunen har virksomhet utenfor egen organisasjon gjelder ikke de styringssystemene 

som normalt gjelder for fylkeskommunens virksomhet etter lov om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). Styringen av virksomheten må følge de regler som gjelder for den aktuelle 

organisasjons-/selskapsformen. Den styringen som gjøres i selskapet av styret og daglig leder kalles 

selskapsstyring. Som deltaker i et interkommunalt selskap skal fylkeskommunen ikke involvere seg 

direkte i selskapsstyringen. Eierstyringen skjer gjennom representantskapet, der representantene 

utøver den øverste myndighet i selskapet. Ved bruk av representantskapet som styringskanal kan 

fylkeskommunen, på et overordnet nivå, bestemme hvordan styret skal forvalte selskapet.  

 

For å kunne gjøre vurderinger av Troms fylkeskommunes eierutøvelse i Vigo IKS må vi ha 

vurderingskriterier. Med vurderingskriterier mener vi en målestokk for revisors vurderinger av 

fylkeskommunens eierskapsutøvelse. Kriteriene for denne eierskapskontrollen utleder vi fra 

relevant regelverk for interkommunale selskaper generelt og for Vigo IKS spesielt. 

Vurderingskriteriene utledes fra følgende kilder:  

                                                 
1 Forvaltningsrevisjonsrapporten er forventet ferdigstilt i desember 2018. 
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• Lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper  

• Selskapsavtale for Vigo IKS 

• Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll utarbeidet av Kommunesektorens 

organisasjon (13.11.2015)  

• Eierskapsmeldinger for Troms fylkeskommune 

• Vedtak fattet av Troms fylkesting 

• Reglement for fylkesrådet i Troms 

• Vedtak fattet av representantskapet og styret i Vigo IKS 

• Interne reglementer for Vigo IKS  

 

Vurderingskriteriene som fremkommer av de ovennevnte kildene blir presentert i tekstbokser i de 

relevante kapitlene2.  

 

1.3 Metode, datamateriale og avgrensninger  

Eierskapskontrollen er gjort i overensstemmelse med kommunelovens regler om gjennomføring av 

selskapskontroll i § 77, samt forskrift om kontrollutvalg §§ 13 og 14. Undersøkelsen er gjennomført 

med utgangspunkt i Norges Kommunerevisorforbund sin veileder Selskapskontroll fra A til Å.3  

 

Eierskapskontrollen bygger på skriftlige opplysninger. Som følge av at flere revisjonsenheter 

gjennomfører eierskapskontroll har innsamlingen av informasjon fra Vigo IKS blitt koordinert av 

Revisjon Midt-Norge. Blant informasjonen som Revisjon Midt-Norge har distribuert til KomRev 

NORD og andre revisjonsenheter, er dokumenter som Oslo Kommunerevisjon har samlet inn fra 

Vigo IKS4. KomRev NORD har derfor ikke selv i datainnsamlingen henvendt seg til Vigo IKS sitt 

representantskap, styre eller daglige leder, men vi benytter opplysninger gitt av disse i såkalte 

egenerklæringsskjemaer utarbeidet av Oslo Kommunerevisjon.  

 

KomRev NORD har selv utarbeidet og sendt egenerklæringsskjemaet til Troms fylkeskommune sin 

eierrepresentant. Det har i de siste årene vært flere endringer i hvem som har representert Troms 

fylkeskommune i Vigo IKS. Revisor har innhentet opplysninger fra assisterende 

fylkesutdanningssjef, Bjørn-Inge Thomasjord, som er den sist utnevnte representanten for Troms 

fylkeskommune i Vigo IKS sitt representantskap.  

 

Våre beskrivelser av Vigo IKS bygger på informasjon i selskapsavtalen og i innkallinger til og 

protokoller fra møter i representantskapet. Vi benytter også informasjon i instruks for styret i Vigo, 

selskapets strategi, protokoller fra styremøter, budsjett, regnskap og årsmeldinger. Våre beskrivelser 

bygger også på informasjon i åpne kilder som proff.no, styrevervregisteret.no og informasjon på 

Vigo sine egne nettsider. 

 

Selskapsstrategi er gjeldende fra og med 2017. Når det gjelder representantskapets og styrets arbeid, 

har vi avgrenset tidsperioden for våre undersøkelser til å gjelde hovedsakelig årene 2016 og 2017.  

                                                 
2 I noen av tekstboksene er deler av kravet/anbefalingen skrevet i grått. Det betyr at den delen av kravet/anbefalingen 

ikke vurderes i det aktuelle kapitlet av rapporten. Teksten er inntatt for sammenhengens skyld. 
3 Behandlet av styret i Norges Kommunerevisorforbund 11.5.2010. Mindre justeringer og presiseringer ble gjort i 

2012 
4 Oslo Kommunerevisjon ferdigstilte i mars 2018 eierskapskontrollen gjennomført for kontrollutvalget i Oslo 

kommune 
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Sentrale dokumenter fra Troms fylkeskommune er eierskapsmeldinger som er behandlet årlig i 

fylkestinget og reglement for fylkesrådet i Troms. Disse dokumentene er både kilder for å utlede 

vurderingskriterier, og de inneholder også relevant informasjon for å kunne gjøre vurderinger opp 

mot utledete vurderingskriterier. Et annet dokument vi benytter, er fylkeskommunens 

styringsdokument «Forvaltning av fylkeskommunens eierskap» gjeldende fra 27.2.2018. 

Dokumentet inneholder regler for eierskapsutøvelsen. Vi bruker imidlertid ikke dokumentet for å 

utlede vurderingskriterier da denne eierskapskontrollen i hovedsak gjelder årene 2016 og 2017.  Vi 

benytter også informasjon i saksfremlegg med vedlegg og protokoller fra Troms fylkestings saker 

vedrørende eierskap generelt og Vigo IKS spesielt. 

 

Det innsamlede datamaterialet utgjør etter revisors vurdering et relevant og tilstrekkelig grunnlag 

for vurderingene og konklusjonene som fremgår av rapporten. Vi har sammenlignet de ulike typene 

data med hverandre, for å avdekke eventuelle motsetninger i opplysninger som fremkommer i dem. 

Vi har også fremlagt datamaterialet for Troms fylkeskommune og Vigo IKS. På bakgrunn av 

forannevnte vurderinger, sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter revisor at det ikke er 

vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. Påliteligheten og gyldigheten er også 

søkt sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

Det presiseres at kontrollen begrenser seg til en vurdering av om eierne har etablert tilfredsstillende 

rammer for styring og om styrende organers arbeid er i tråd med sentrale krav. Det inngår derfor 

ikke i denne kontrollen vurderinger av selskapets organisering, drift og funksjon. Enkelte steder i 

rapporten presenteres imidlertid informasjon om selskapet og styret som ikke gjelder den rene 

eierstyringen, men som har betydning for helhetsbildet og for å kunne gjøre vurderinger av 

eierstyringen. 

 

Troms fylkeskommune eier/er deltaker i flere selskaper, og eier-/deltakerandelen i de ulike 

selskapene er ulik. Vigo IKS er blant selskapene hvor fylkeskommunen er én av mange deltakere, 

og således eier en relativt liten andel av selskapet. Flere av KS sine anbefalinger om eierstyring og 

fylkeskommunens egne regler om utøvelse av eierskap er tuftet på at fylkeskommunen selv tar 

initiativ til opprettelsen av eierskapet/å sette virksomheten ut fra egen administrasjon. Revisor har 

vurdert det som lite hensiktsmessig å vurdere Troms fylkeskommune opp mot slike anbefalinger og 

krav. I enkelte av anbefalingene vises det til hva som er «eiers ansvar». Som følge av at Troms 

fylkeskommune ikke er eneste eier, ser vi under disse kravene hen til hva representantskapet har 

gjort/besluttet.  

 

Eierandelen i seg selv i selskapet tilsier at Troms fylkeskommune ikke har stor innflytelse, og at det 

er begrenset mulighet for fylkeskommunen til å bestemme – gjennom representantskapet – hvordan 

selskapet skal forvaltes. De øvrige fylkeskommunene og Oslo kommune har også hver 1/18 av 

selskapet. Styrings- og påvirkningsmulighetene er således de samme for hver av eierne.   
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2 SELSKAPSINFORMASJON 

2.1 Etablering, eierforhold og formål 

Vigo er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. 

Selskapet eies av Oslo kommune og samtlige fylkeskommuner i Norge. Ved opprettelsen var det 19 

deltakere, men i dag er det 18 deltakere på grunn av sammenslåingen av Nord-Trøndelag og Sør-

Trøndelag fylkeskommuner5.  

 

Selskapet ble opprettet i 2012, og skal ivareta utvikling av Oslo kommunes og fylkeskommunenes 

IT-systemer innen videregående opplæring. Selskapets formål fremkommer i selskapsavtalen § 3: 

 

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

med deltakerne, 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. 

 

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

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

 
Vigo IKS er eier av «VIGO», som er et IT-system som ivaretar søkning og inntak til videregående 

opplæring, voksenopplæring og fagskole. VIGO er også et administrasjonsverktøy for 

fagopplæring, rapportering og statistikk. I tillegg administreres en sentral kodeverksdatabase for alt 

kodeverk innen videregående opplæring og fagskole. Vigo IKS har kvalitetssikring av elevdata som 

et viktig arbeidsområde. 

 

Selskapet eier informasjonsnettstedet www.vilbli.no til bruk for elever, foresatte, rådgivere med 

flere. Informasjon om selskapet Vigo IKS er på www.vigoiks.no. Vigo IKS ivaretar også et 

identitetsforvaltningssystem (VIGO_BAS) som gjør at Oslo kommune og fylkeskommunene kan 

styre identiteter til sine brukere på en hensiktsmessig måte. 

 

Deltakerne har lik eierandel, og er ansvarlig for sin andel av selskapets gjeld (i gjeldende 

selskapsavtale følger det at de 19 deltakerne har en eierandel på 1/19 i selskapet og er ansvarlig for 

1/19 av selskapets samlede gjeld. I skrivende stund foreligger et utkast til ny selskapsavtale hvor 

antallet deltakere er justert til 18). Hver av deltakerne skal ifølge selskapsavtalen § 4 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. 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. I utklippet på neste side viser vi 

også hvor mye den enkelte deltaker betalte til selskapet pr. 2017. 

  

                                                 
5 Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag som enkeltfylker trådte 1.1.2018 ut av VIGO IKS. De fortsatte samtidig deltakelse 

i selskapet som én fylkeskommune. Trøndelag fylkeskommune vedtok 28.2.2018 å fortsette som en av 18 eiere i VIGO 

IKS. 

http://www.vilbli.no/
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Utklipp 1. Overføringer mellom Vigo IKS og deltakerne  

 
Kilde: Note 10 i årsregnskap 2017 for Vigo IKS, jf. sakspapirer til representantskapets møte 12.4.2018 

 

2.2 Representantskapet 

Representantskapet i Vigo IKS er selskapets øverste myndighet, og det skal ifølge selskapsavtalen 

§ 5 bestå av én representant med personlig varamedlem fra hver deltaker. Representantskapet består 

av 18 representanter. Valgte representanter for perioden 2015 til 2019 er: 

 
Leder:   Simon Næsse    Rogaland fylkeskommune 

Nestleder:  Evy-Anni Evensen   Telemark fylkeskommune 

Representanter: 

Håvard W. Olafsen   Østfold fylkeskommune 

Ole Christian Melhus   Oslo kommune 

Arne Rune Gjelsvik    Akershus fylkeskommune 

Terje Storbakken    Oppland fylkeskommune 

Aasa Gjestvang   Hedmark fylkeskommune 

Jan Helge Atterås   Buskerud fylkeskommune 

Lisbeth E. Svendsen   Vestfold fylkeskommune 

Arild Eielsen    Aust-Agder fylkeskommune 

Anne Ma Timenes   Vest-Agder fylkeskommune 

Rasmus L. Rasmussen   Hordaland fylkeskommune 

Karianne Torvanger   Sogn og Fjordane fylkeskommune 

Jan Steinar E. Johansen  Møre og Romsdal fylkeskommune 

Anders Bjøru    Trøndelag fylkeskommune6 

Hild-Marit Olsen   Nordland fylkeskommune 

Bjørn-Inge Thomasjord  Troms fylkeskommune  

Johnny H. Ingebrigtsen  Finnmark fylkeskommune 

 

                                                 
6 Representantskapet i Vigo IKS godkjente i sak 8/18 Trøndelag som ny medeier i selskapet  



KomRev NORD IKS Eierskapskontroll i Vigo IKS 

 

8 

 

Representantskapet velger styremedlemmer, styrets leder, styrets nestleder og revisor.  

Ordinære representantskapsmøter 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 styre 

• Overordnede mål og retningslinjer for driften 

• Andre saker som er forberedt ved innkalling 

 

Ordinært representantskapsmøte andre halvår skal behandle: 

• Årsbudsjett og økonomiplan (fire år) 

• Eventuelle låneopptak innarbeidet i årsbudsjettet 

• Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

Det følger av selskapsavtalen § 4 at representantskapet skal hvert år, i henhold til foreslått budsjett, 

vedta hvor store kostnader som skal dekke utvikling og videreutvikling av systemer. Kostnadene 

dekkes forholdsmessig etter elevtallet i hver fylkeskommune/region. Elever i videregående 

opplæring ved årsskiftet annet hvert år skal legges til grunn. Systemutviklings- og 

videreutviklingskostnadene gjøres til gjenstand for en opptrappings- og innfasingsplan hva angår 

andeler som skal deles likt, eller deles etter elevtall. Øvrige kostnader fordeles etter 

eierandel/ansvarsdel i selskap i henhold til bestemmelsen i selskapsavtalen. Deltakerne skal i tillegg 

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

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

2.3 Styret  

Styret i selskapet skal ifølge selskapsavtalen § 7 bestå av fem medlemmer med varamedlemmer. 

Styremedlemmene skal ifølge selskapsavtalen ha en funksjonstid på to år, likevel slik at ved 

førstegangs valg skal tre av medlemmene gis en funksjonstid på tre år. Ifølge opplysninger på 

Brønnøysundregistrene ble det valgt styre i 2013 og i 2018. Troms fylkeskommune har ikke 

representant i sittende styre. I skrivende stund består styret i VIGO IKS av:  

 
Leder:   

Arly Hauge, Fylkesopplæringssjef   Vest-Agder fylkeskommune 

 

Styremedlemmer: 

Bjørn Marthinsen, IT-direktør    Utdanningsetaten Oslo kommune 

Ane Tonette Lognseth, Ass. opplæringssjef   Hedmark fylkeskommune 

Rune Haugsdal, Fylkesrådmann    Hordaland fylkeskommune 

Anne Elisabeth Djupvik, Ass. Fylkesdirektør  Trøndelag fylkeskommune  

 

Varamedlemmer: 

Per Magne Aadnøy, IT-sjef     Akershus fylkeskommune 

Nina Ellingsen Høiskar, Utdanningssjef   Nordland fylkeskommune 
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2.4 Daglig ledelse og administrasjon 

Brynjulf Bøen er daglig leder i selskapet. Daglig leder skal forestå den daglige ledelsen 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.  

 

Det er i tillegg tre fast ansatte i selskapet samt fylkeskommunalt ansatte med ulike stillinger; 

En person ansatt i 80 %- stilling, også ansatt i Hordaland fylkeskommune, én i 50 %-stilling, også 

ansatt i Vestfold fylkeskommune, to personer i 20%- stillinger som også er ansatt i Oppland 

fylkeskommune og i Oslo kommune samt en person i 30 %-stilling, som er ansatt også i Akershus 

fylkeskommune.  

 

I tillegg er det opprettet ni faggrupper7 som skal ivareta videreutvikling og kvalitetssikring på ulike 

områder. Faggruppene består av administrativt ansatte i fylkeskommuner/Oslo kommune. Hver 

faggruppe har en leder i tillegg til to-tre medlemmer. Faggruppene arbeider ut fra et mandat som er 

godkjent av daglig leder i Vigo IKS. 

 

Vigo IKS har en egen avtale med Telemark fylkeskommune om kjøp av merkantile/administrative 

støttefunksjoner som leie av kontorer, lønn, regnskap, revisjon osv. Utgiftene til dette inngår i 

selskapets driftsbudsjett. 

  

                                                 
7 Faggruppene heter VIGO Inntak, VIGO Kodeverk, OTTO, VIGO Fagopplæring, VIGO Teknisk, VIGO Voksen, 

VIGO Web, Vilbli og VIGO - Qlikview 
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3 UTØVELSE, OPPFØLGING OG EVALUERING AV 
EIERINTERESSER  

 

1. Fører Troms fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i Vigo IKS? 

• Har fylkeskommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine eierinteresser? 

• Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

 

2. Utøves fylkeskommunens eierinteresser i samsvar med fylkestinget vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

 

3.1 Fylkeskommunens rutiner 

3.1.1 Eierskapsstrategi og eierskapsmelding 

 

Revisors funn 

Det fremkommer i reglement for fylkesrådet i Troms § 39 at det skal fremlegges en eiermelding for 

fylkestinget i desember. Dette er også vist til i fylkeskommunens styringsdokument «Forvaltning 

av fylkeskommunens eierskap».  

 

En eierskapsmelding kalt «Status og utvikling i eierskapsengasjementene til Troms 

fylkeskommune» er framlagt hver desember for fylkestinget i Troms. Revisor har gjennomgått 

eierskapsstrategiene for 2013 til og med 2017. I disse inngår fylkeskommunens prinsipper for 

eierstyring og behovet for å ha en eierskapsstrategi omtales.  

 

I eierskapsmeldingen 2017 fremkommer om eierutøvelsen at: 

• Utøvelsen av eierskap vil skje i tråd med vedtatt reglement. Fylkesrådet representerer 

fylkeskommunen i generalforsamlinger, forestår en aktiv forvaltning av fylkeskommunens 

eierskap og utøver eierskapspolitikken trukket opp og utformet av fylkestinget, jf. 

reglementets §§ 37-40 

• Orientering i hht reglementets § 39 vil skje hvert år i desembertinget, jf. fylkestingets vedtak 

i sak 61/12, pkt 6a 

Om det i saken gjøres en vurdering av at forutsetninger, formål og/eller rammebetingelser 

er vesentlig endret, bør eierskapet vurderes 

• Fylkesrådet mener Troms fylkeskommune som eier bør gi signal om at allment aksepterte 

eierstyringsprinsipper skal legges til grunn for forvaltning av fylkeskommunens 

eierinteresser. Et bærende element i dette er ansvarsdelingen mellom eier og styre 

 

Fylkeskommunene bør hvert år fastsette overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en 

eierskapsmelding for sine selskaper. 

Eierskapsmeldingen bør minimum ha disse hovedpunktene: 

1. Oversikt over fylkeskommunens virksomhet som er lagt i selskaper og samarbeid 

2. Politisk styringsgrunnlag gjennom fylkeskommunens prinsipper for eierstyring 

3. Juridisk styringsgrunnlag knyttet til de ulike selskaps- og samarbeidsformene 

4. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene, herunder styringsdokumentene 

5. Selskapets samfunnsansvar knyttet til miljø, likestilling, åpenhet, etikk 

 

KS-anbefaling nr. 4 
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I eierskapsmeldingen er en samlet gjennomgang av fylkeskommunens eierinteresser og hvert av 

selskapene som fylkeskommunen eier/er deltaker i, omtales for seg. Under vurdering av 

fylkeskommunens eierskap framkommer om Vigo IKS at «fylkesrådet mener at fylkeskommunens 

deltakelse i VIGO IKS er nødvendig med tanke på alle IT-systemene som er nødvendige for driften 

av videregående opplæring, voksenopplæring og fagskoleopplæring». 

 

Fylkestinget behandlet eierskapsmeldingen 2017 i møte 12.12.2017, i sak 118/17, og vedtok 

følgende prinsipper for sitt eierskap:  

 
1. Fylkestinget vil sikre et aktivt og målrettet eierskap i selskaper der fylkeskommunen har 

eierinteresser. Fylkeskommunen må være en aktiv, langsiktig og forutsigbar eier med mulighet 

til å utøve strategisk eierpolitikk. Det skal sikre politisk råderett over felles naturressurser, 

regional forankring av viktige selskap og regionalpolitisk engasjement i selskaper som er viktig 

for samfunns- og næringsutvikling. 

 

2. Fylkestinget vil, med henvisning til den eierstrategi som er omtalt i eierskapsmeldingen tilknyttet 

det enkelte selskap, beholde dagens eierinteresser slik det fremgår av eierskapsmeldingen. Dette 

innebærer at fylkestinget legger til grunn en intensjon om at fylkeskommunens eierinteresser 

overtas av den nye fylkeskommunen forutsatt at sammenslåingen mellom Troms og Finnmark 

fylkeskommuner gjennomføres. Det tas imidlertid forbehold om at det kan bli nødvendig med en 

særskilt vurdering av enkelte selskaper. […] 

 

3. Allment aksepterte eierstyringsprinsipper skal legges til grunn for forvaltning av 

fylkeskommunens eierinteresser. Et bærende element i dette er ansvarsdelingen mellom eier og 

styre.  

 

Fylkestinget vil legge vekt på følgende hovedpilarer: 

- Det skal være åpenhet knyttet til fylkeskommunens eierskap i selskapene 

- Eierbeslutninger og vedtak skal foregå i selskapets formelle organer 

 

4. Fylkestinget vil at selskaper som Troms fylkeskommune er eier av skal: 

 

- Være bevisst sitt miljø- og samfunnsansvar 

- Ha høye etiske standarder i alle forhold 

- Ha lønns-, pensjons- og insentivordninger som fremmer formålet med selskapene og som 

fremstår som rimelige 

- Likebehandle aksjonærer 

- Ha en styresammensetning som er kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra 

det enkelte selskaps egenart 

- Legge opp til en regelmessig evaluering av styrets arbeid  

- Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet og skal herunder ivareta 

en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne av eierne 

- Styret er ansvarlig for å utarbeide klare mål og strategier for selskapet innenfor rammene 

av vedtektene 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at Troms fylkeskommune oppfyller KS sin anbefaling nr. 4 om at fylkestinget 

årlig fastsetter overordnede prinsipper for sitt eierskap ved å utarbeide en eierskapsmelding. Troms 

fylkeskommunes eierskapsmelding inneholder den informasjon som anbefalt av KS i «Anbefalinger 

om eierstyring, selskapsledelse og kontroll». 
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3.1.2 Eierorganets sammensetning 

 

Revisors funn 

Assisterende fylkesutdanningssjef er Troms fylkeskommunes representant i representantskapet til 

Vigo IKS. Etter delegasjon fra fylkesrådet har fylkesutdanningssjefen 1.8.2018 utnevnt denne 

eierrepresentanten. Det er ikke oppnevnt vara for eierrepresentanten. Eierrepresentant har informert 

revisor om at det er meldt valgsak til fylkestinget i desember 2018 med tanke på oppnevning av 

representant i representantskapet og to personlige varamedlemmer. 

 

Revisors vurdering 

KS sin anbefaling er at det utnevnes sentrale folkevalgte som selskapets eierrepresentanter. Det 

utdypes imidlertid av KS i «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» at dersom 

formålet med selskapet er rene driftsoppgaver er det ingen ting i veien for at administrasjonen sitter 

i eierorganet. Medlemmene av representantskapet behøver ikke være medlem av fylkestinget. Det 

er dermed ikke i strid med KS sin anbefaling nr. 7 at det i Vigo IKS ikke er utnevnt en folkevalgt 

som skal representere Troms fylkeskommune i Vigo IKS. 

 

KS-anbefaling nr. 7 er imidlertid ikke fullt ut oppfylt da det ikke er fylkestinget selv som har 

forestått utnevnelsen av representanten.  

 

Når det gjelder selve utnevnelsen av representanter til et interkommunalt selskaps overordnede 

organ, er det regler om dette i lov om interkommunale selskaper. IKS-loven § 6 første ledd annet 

punktum fastslår at det er «fylkestinget selv» som oppnevner fylkeskommunens representanter. 

Ordlyden i bestemmelsen forstås som at myndigheten til oppnevnelse av representanter ligger hos 

fylkestinget, og at denne myndigheten ikke kan delegeres. Det er presisert i forarbeidene til denne 

bestemmelsen at «fylkestinget selv» betyr at myndigheten ikke kan delegeres. Det er ikke utnevnt 

vararepresentant. Etter revisors vurdering er IKS-loven § 6 ikke oppfylt.  

 

Fylkeskommunen har imidlertid etter oppstart av denne eierskapskontrollen iverksatt tiltak for at 

praksis skal være i tråd med IKS-loven § 6 og KS sin anbefaling nr. 7. 

 

  

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som hovedregel at fylkestinget oppnevner sentrale folkevalgte som 

selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av fylkestingets vedtak. 

 

KS-anbefaling nr. 7 

 

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

Vedkommende fylkesting oppnevner selv sine representanter. Det skal oppnevnes minst like mange 

varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet 

selv sin leder og nestleder. 

  

      IKS-loven § 6 
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3.1.3 Opplæring av folkevalgte representanter 

 

Revisors funn 

Det fremkommer i Troms fylkeskommunes eierstrategi at fylkestinget vedtok i sak 61/12 pkt. 6 b at 

det holdes et eierskaps- og styreseminar i starten av hver valgperiode for å styrke kompetansen i 

utøvelsen av eierskap av fylkeskommunens selskaper. Videre fremkommer det at det viste seg å 

være praktisk vanskelig å få gjennomført et felles eierskaps- og styreseminar i starten av 

inneværende periode. Det ble på denne bakgrunn holdt et eierskapskurs for fylkestinget 14.12.2016. 

Revisor finner i protokollen for forhandlinger for året 2016 at KS v/Erna Larsen holdt eierskapskurs 

for fylkestinget. Etatssjefene har møteplikt i fylkestinget, og protokollen viser at sjef for 

utdanningsenheten var til stede. Utdanningsetatens administrasjon var altså på eierskapskurset. 

 

I eierskapsmeldingen tilrår fylkesrådet at det fra starten av neste valgperiode holdes et 

eierskapsseminar, med henblikk på å få gjennomført opplæring av fylkestingets representanter.  

 

Fylkeskommunen har inntatt i styringsdokumentet «Forvaltning av fylkeskommunens eierskap», 

gjeldende fra februar 2018, regler om eierskaps- og styreseminar for fylkeskommunens 

representanter i selskapsorganer. Det fremkommer at: «Eierskaps- og styreseminar for 

fylkeskommunens representanter i bedriftsforsamlinger, generalforsamlinger og styrer skal gi 

generell informasjon om fylkeskommunens rolle i ulike eierskapsformer, eierstrategi/aktivt eierskap 

og eierstyring, samt gjeldende lover og regler. I tillegg skal forholdet mellom eier og daglig leder 

belyses, ansvar, praktisk styrearbeid og styreevaluering. Kurset skal gjennomføres hvert 4. år i 

forbindelse med konstituering av nytt fylkesting». 
       

Revisor oppfatter at eierskaps- og styreseminar, som det vises til i styringsdokumentet, gjelder for 

representanter i fylkeskommunens selskapsorganer uavhengig av om de er folkevalgte eller 

administrativt ansatt i Troms fylkeskommune.  

 

Om status i selskapene er det som nevnt i punkt 3.1.1, informasjon om dette i eiermeldingene som 

fremlegges årlig for fylkestinget.  
 

Revisors vurdering 

Fylkeskommunens praksis for opplæring er ikke fullt ut i tråd med ordlyden i KS sin anbefaling nr. 

1 om obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte. Fylkeskommunen har imidlertid gjort 

tiltak for å gi folkevalgte representanter informasjon om eierskap, og har i regler for utøvelse av 

eierskap inntatt bestemmelser om kurs om eierskap til fylkeskommunens representanter.  

 

For vår vurdering opp mot anbefalingen legger vi vekt på at fylkeskommunens eierskapsmelding 

inneholder informasjon om selskapsformene aksjeselskap og interkommunalt selskap. Uavhengig 

av gjennomføring av særskilt opplæring, gis fylkestinget informasjon om status i selskapene. Det er 

imidlertid ikke informasjon om at representanten i Vigo IKS sitt representantskap har fått opplæring. 

 

Revisors samlede vurdering er at fylkeskommunen ikke fullt ut oppfyller KS sin anbefaling nr. 1. 

Fylkeskommunen bør som en del av sitt folkevalgtprogram gjennomføre obligatoriske kurs eller 

eierskapsseminarer. Den første opplæringen bør gjennomføres i løpet av de første 6 månedene av valgperioden. 

Det anbefales også at fylkestinget tidlig i perioden får en oversikt over status for selskapene.  

 

KS-anbefaling nr. 1 

 



KomRev NORD IKS Eierskapskontroll i Vigo IKS 

 

14 

 

3.1.4 Selskapsavtale 

 

Revisors funn 

Det ble ved opprettelsen av Vigo IKS opprettet en skriftlig selskapsavtale. Avtalen er signert av 

representant for samtlige av de da 19 deltakerne i selskapet. Avtalen inneholder den informasjonen 

som er listet opp i tekstboksen ovenfor. I tillegg er det i selskapsavtalen informasjon om styrets 

konsultative organ, om at selskapet skal følge vanlige rutiner og saksbehandlingsregler for å ivareta 

personvernet og at selskapet skal følge offentleglova. Selskapsavtalen inneholder også informasjon 

om blant annet låneopptak, garantistillelse, møtegodtgjørelse og uttreden. 

 

Fra og med våren 2017 har representantskapet behandlet saker vedrørende endring av 

selskapsavtalen. I representantskapets møte 6.4.2017, under sak 9/17, ble administrasjonen bedt om 

å sette i gang arbeidet med revidering av selskapsavtalen. Representantskapet ønsket å se på 

sammensetningen av medlemmer i representantskapet; om medlemmene skal være politikere eller 

fra administrasjonen, slik sammensetningen var, eller om representantskapet skal bestå kun av 

politikere. Representantskapet ønsket også å se revidering av selskapsavtalen opp mot 

regionreformen. Ifølge møteprotokollen var det ønskelig fra representantskapet at selskapsavtalen 

ikke måtte til behandling i alle fylkesting hver gang fylkeskommuner slår seg sammen. 

Representantskapet ønsket en fleksibel utforming av selskapsavtalen slik at når eierne blir færre i 

antall, kan dette godkjennes i representantskapet. Revidert selskapsavtale skal kun godkjennes i alle 

fylkesting en gang når den er ferdig revidert. Videre ønsket representantskapet at det i revidert avtale 

må bli enklere å gjøre flertallsavgjørelser i saker, og det måtte også for utarbeidelse av ny avtale ses 

på økonomi og kostnadsfordeling. 

 

Representantskapet vedtok i sak 23/17, i møte 14.9.2017, at forslag til ny selskapsavtale utarbeides 

hos KS-advokatene, og at den vedtas av alle fylkesting i løpet av 2018.  

 

Representantskapet godkjente i møte 12.4.2018, under sak 9/18, forslaget til ny selskapsavtale med 

enkelte merknader.   

 

Selskapsavtalen hadde blitt omarbeidet på flere punkt. De største endringene er gjort i: 

o § 4 om eierandel, innskuddsplikt og fordeling av kostnader 

o § 5 og § 6 om representantskapet og representantskapets møter 

o § 8 om styrets konsultative organ 

o § 11 om låneopptak og garantistillelse 

 

For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere skal 

fylkestinget selv vedta avtalen. 

 

Selskapsavtalen skal i det minste angi: 

1. selskapets foretaksnavn 

2. angivelse av deltakerne 

3. selskapets formål 

4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 

5. antall styremedlemmer 

6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 

7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom 

denne avviker fra eierandelen 

8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner 

9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen 

IKS-loven § 4 
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Kostnadsfordelingsmodellen med forklaring er etter råd fra KS-advokatene tatt inn i 

selskapsavtalen, da avtalen skal være så klar som mulig for den som skal lese den. Når det gjelder 

deltagere/antall eiere, vil det endres etter hvert som sammenslåing av fylkeskommuner trer i kraft. 

 

Ny selskapsavtale for Vigo IKS ble lagt fram for fylkestinget i Troms i møte 17.10.2018. 

Innstillingen fra utdanningskomiteen var at saken ble trukket. Det var oppdaget feil i et vedlegg i 

saken og at det var forhold ved avtalen som manglet juridisk vurdering. Avtalen måtte derfor tilbake 

til KS-advokatene. Fylkestinget i Troms vedtok å utsette saken. I skrivende stund er derfor ikke den 

nye selskapsavtalen godkjent av fylkestinget.   

 

Revisors vurdering 

Som følge av ovennevnte er revisors vurdering at IKS-loven § 4 om selskapsavtale er oppfylt. 

 

3.1.5 Målformuleringer og verdidokumenter  

 

Revisors funn 

Fylkestinget behandler årlig eierskapsmeldingen «Status og utvikling i eierskapsengasjementene til 

Troms fylkeskommune» hvor det fremkommer blant annet hva fylkeskommunen ønsker med 

selskapene den eier/er deltaker i. I eierskapsmeldingen fremkommer det at «fylkesrådet mener det 

er behov for jevnlig vurdering av eierskap og eierstrategi i ulike selskaper». I eierskapsmeldingen 

for 2015 får ikke Vigo en særskilt omtale, men nevnes i oversikten over «øvrige selskap på 

selskapslisten». I eierskapsmeldingene for 2016 og 2017 er det imidlertid en egen omtale av Vigo 

IKS, og vurdering av fylkeskommunens eierskap.  

 

Det følger av styringsdokumentet «Forvaltning av fylkeskommunens eierskap» at fylkestinget vil at 

selskaper som Troms fylkeskommune er eier av skal: 

- Være bevisst sitt miljø- og samfunnsansvar 

- Ha høye etiske standarder i alle forhold 

- Ha lønns-, pensjons- og incentivordninger som fremmer formålet med selskapene og 

fremstår som rimelige 

- Likebehandling av aksjonærer 

- Ha en styresammensetning som er kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut 

fra det enkelte selskapets egenart 

- Ha et styre som ivaretar en uavhengig kontrollfunksjon overfor selskapets ledelse på vegne 

av eierne 

- Legge opp til en regelmessig evaluering av styrets arbeid 

 

Prinsippene gjelder alle selskapene som fylkeskommunen eier/deltar i, som vil si at de gjelder også 

for fylkeskommunens deltakelse i Vigo IKS. Når det gjelder Vigo IKS spesielt, fremkommer 

selskapets overordnede mål av selskapsavtalen § 3. Fylkestinget i Troms har behandlet 

selskapsavtale for selskapet i forbindelse med stiftelsen av selskapet, og som nevnt, fikk fylkestinget 

i oktober 2018 forelagt utkast til ny selskapsavtale. 

 

Det er utarbeidet «Strategi for perioden 2017-2025 for Vigo IKS». Strategien bygger på vedtak om 

utvikling, drift og videreutvikling som er gjort i styret og representantskapet. Strategiplanen skal 

Fylkestinget skal utarbeide og jevnlig revidere styringsdokumentene og avtalene som regulerer styringen av 

selskapet. 

KS-anbefaling nr. 5 
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bidra til at Vigo IKS når sitt formål og ansvarsområde i selskapsavtalen kan realiseres. Strategien 

angir retning og felles satsingsområder for Vigo IKS i de kommende årene innenfor IKT-området. 

Gjennom visjonen «Bedre IKT-løsninger for en enklere hverdag» ønsker Vigo IKS å oppnå gode, 

enkle, fremtidsrettede felles IKT-systemer for sine eiere og brukere.  

 

Representantskapet har godkjent økonomiplan 2017-2020. Økonomiplanen er en del av planverket 

i Vigo IKS, og skal legge grunnlaget for arbeidet som gjennomføres i selskapet. Planen vil kunne 

justeres en gang pr. år ved behov. Dette skal fortrinnsvis gjøres i august, for så å legges frem for 

styret og representantskapet i Vigo IKS i møte sammen med budsjettbehandlingen. 

 

Revisors vurdering 

Troms fylkeskommune har jevnlig gjennomgått egne føringer for eierskap og styring, og behandlet 

selskapsavtalen for Vigo IKS i de tilfellene den er oversendt fylkestinget for behandling. Revisors 

vurdering er at KS sin anbefaling nr. 5 er oppfylt. 

 

3.1.6 Eiermøter og oppfølging utenfor representantskapet 

 

Revisors funn 

I egenerklæringsskjemaet til representantskapet var det spørsmål om kontaktmøter/eiermøter 

mellom eierne og selskapet. Skjemaet er signert av representantskapets leder. Det fremkommer at 

foruten faste møter mellom administrasjonen og styret samt representantskapet, avholder daglig 

leder møter med fylkesrådmannskollegiet, utdanningssjefkollegiet, IT-sjefskollegiet, arkivledere m. 

fl. Det avholdes ett til fem møter pr. år etter ønske fra kollegiene. Sakene som diskuteres da er 

selskapets prosjekter. Det fattes ifølge representantskapsleder ikke beslutninger på disse møtene. 

Beslutninger blir tatt i styremøter og representantskapsmøter.    

 

Representantskapets leder har også informert i egenerklæringsskjemaet at selskapet ikke informerer 

direkte til politisk ledelse, men har informert gjennom fylkeskommunens utdanningsavdelinger til 

politikere og fylkesting. Årsmelding inkludert regnskap sendes eierne. Representantskapsleder er 

blitt informert om at dette videreformidles til politiske organ, men at det kan være forskjellig praksis 

hos de ulike eierne.  

 

I egenerklæringsskjemaet fra styret er det opplyst at representantskapet har fremsatt krav til 

rapportering i henhold til selskapsavtalen, i tillegg bes administrasjonen om å rapportere på status, 

fremdrift og økonomi vedrørende prosjektene til Vigo IKS. Representantskapet har bedt styret om 

å vurdere opprettelse av fond, og det rapporteres årlig på fondsmidler. 

 

I egenerklæringsskjema til styret ble det spurt om representantskapet har etterspurt hyppigere eller 

annen særskilt informasjon eller rapportering utenfor den faste rapporteringen. Det ble opplyst at 

representantskapet har etterspurt en dag der prosjektporteføljen til selskapet gjennomgås, slik at de 

får et klart bilde av hvor mange system de til en hver tid forvalter. Administrasjonen gjennomførte 

dette i 2015, og ønsker en ny gjennomgang i 2018. Styreleder er bedt om å rapportere litt fra styrets 

arbeid på representantskapsmøtene.  

Det bør jevnlig gjennomføres eiermøter for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med selskapet. Et 

eiermøte er et møte mellom representanter fra fylkestinget som eier, styret og daglig leder i selskapet. Et eiermøte 

er ikke lovregulert, og er bare en uformell arena der det ikke skal treffes vedtak. 

 

KS-anbefaling nr. 6 
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Revisors vurdering 

Det er ikke avholdt eiermøter hvor det møter representanter fra fylkestinget, men vi har fått 

beskrevet at selskapet har faste møter med nærmere bestemte administrativt ansatte i 

fylkeskommunene. Troms fylkeskommune har, som nevnt, en administrativt ansatt som 

representant i representantskapet. Revisor legger til grunn at det er kommunikasjon mellom 

selskapet og selskapets deltakere, og at formålet med anbefalingen om eiermøter og oppfølging 

utenfor representantskapet, ivaretas. Basert på informasjon fra representantskapet – i utfylt 

egenerklæringsskjema signert av representantskapsleder – er revisors vurdering at KS-anbefaling 

nr. 6 er oppfylt.  

 

3.1.7 Strategier/retningslinjer/instrukser fra eierne til styret 

 

Revisors funn 

Det er utarbeidet en instruks for styret i Vigo IKS. Denne skal styret følge i styrearbeid, men styret 

kan – ifølge instruksen selv – i enkeltsaker fravike instruksen. Instruksen omhandler formålet med 

styrets arbeid og inneholder regler om møteplan, innkalling, saksforberedelse og dokumentasjon. 

Det stilles i instruksen krav til styrebehandlinger og referater. I tillegg inngår det bestemmelser om 

habilitet, taushetsplikt, hva som er daglig leders ansvar og hvordan styret skal opptre utad. 

Instruksen bestemmer at styret skal foreta evalueringer av eget arbeid og foreslå forbedringer. 

 

Vigo IKS har i forbindelse med eierskapskontrollen oversendt et dokument hvor styreevaluering 

drøftes8. Det fremkommer i dette at selskapet ønsker å utføre arbeidsoppgavene sine profesjonelt, 

og ha fokus på å bli bedre; både administrativt og i styret. Videre vises det i dokumentet til at en 

styreevaluering kan være et verktøy som kan bidra til å forbedre og effektivisere praktisk 

styrearbeid. Styreevalueringen kan brukes som et verktøy for å kvalitetssikre styrearbeidet, og bidra 

til å klargjøre styreleder og styremedlemmenes ansvar. Det fremkommer også at verdiskapende 

styrearbeid er helt avhengig av at styret: 

o er kompetansemessig riktig sammensatt 

                                                 
8 Det fremkommer ikke i selve dokumentet hvem som har skrevet det og/eller hvem som er mottaker av dokumentet. I 

dokumentets egenskaper ser vi at dokumentet er opprettet av daglig leder i Vigo IKS. 

Eier har ansvar for å sikre at styret har den nødvendige kompetansen for å nå selskapets mål. Eier bør også 

anbefale styret selv jevnlig å vurdere egen kompetanse ut fra eiernes formål med selskapet. Det er derfor anbefalt 

flere rutiner for å sikre nødvendig kompetanse. For å sikre utvikling av nødvendig kompetanse i styret anbefales 

det at styret etablerer følgende rutiner: 

• Fastsetter styreinstruks og instruks for daglig leder med særlig vekt på en klar intern ansvars- og 

oppgavefordeling 

• Foretar en egenevaluering hvert år 

• Vurderer behovet for ekstern styreopplæring. Nye medlemmer skal gis opplæring om ansvar, oppgaver 

og rollefordeling 

• Gjennomfører egne styreseminarer om roller, ansvar og oppgaver 

• Fastsetter en årlig plan, herunder møteplan, for sitt arbeid med vekt på mål, strategier og 

gjennomføring 

• Gir en samlet redegjørelse for selskapets styring og ledelse i en årsrapport 

 

KS-anbefaling nr. 12 

 

Eier bør påse at selskapsstyrene utarbeider, og jevnlig reviderer, etiske retningslinjer for selskapsdriften 

 

KS-anbefaling nr. 19 
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o sikrer at Vigo IKS drives i henhold til relevante lover og regler 

o besørger klar strategi for virksomheten 

o følger opp at Vigo IKS når målsatte resultater 

o arbeider effektivt 

o påser at Vigo IKS gis rom for og stimuleres til innovasjon og utvikling 

 

Det vises videre til at det er hensiktsmessig å gjennomføre en årlig egenvurdering av styret. Det bør 

vurderes om styret bidrar til å gjøre de oppgaver de er satt til. Eierne skal være trygge på at styret 

og styremedlemmene gjør det de er satt til å gjøre.  

 

Selskapet har også oversendt et skjema til bruk i styreevalueringen. Det er også oversendt 

«styreprogram for Vigo 2017», som viser at det er avholdt et kurs for Vigo IKS av firmaet 

styrekompetanse. Temaer var blant annet forholdet mellom eier og styret, forventingene og 

oppgavene til styret, habilitet og strategi. Styret har i egenerklæringsskjema opplyst at nytt 

styremedlem høsten 2017 ikke har blitt tilbudt opplæring ennå. 

 

I dokumentasjonen fra selskapet er også en såkalt SWOT-analyse. Dette er en analyse av sterke og 

svake sider med at styret i Vigo IKS også er en del av styringsgruppen for «Visma Flyt Skole» 9. I 

denne er blant annet forholdet til eier omtalt, og det er identifisert både muligheter og trusler for 

forholdet til eier. 

 

Styret har i egenerklæringsskjema opplyst at det er planlagt en ny styreevaluering i 2018.  

 

I strategi for styret fremkommer det om styremøter at daglig leder en gang i året sammen med 

styreleder skal sette opp forslag til møteplan. Det skal avholdes minimum ett møte pr. kvartal. 

Gjennomgang av styreprotokoller viser at styret har vedtatt en styreplan for året.  

 

Leder for representantskapet har i egenerklæringsskjema skrevet at i tillegg til selskapsstrategi for 

Vigo IKS har selskapet resultatmål for alle prosjekter. Målene framkommer i prosjektporteføljen. 

Også styret har opplyst om dette i egenerklæringsskjemaet. Styret har opplyst at de opplever målene 

som tydelige. 

 

Det utarbeides årsrapporter for Vigo IKS.  

 

I egenerklæringsskjemaet fra representantskapet er det opplyst at selskapet har utarbeidet etiske 

retningslinjer, og at dette følges opp av styret. De etiske retningslinjene ligger tilgjengelig på 

selskapets internettside.  

 

Revisors vurdering 

Basert på opplysninger – både i egenerklæringsskjema og dokumentasjon – om styreevalueringer, 

styreseminar/opplæring og møteplan er revisors vurdering at KS sin anbefaling nr. 12 er oppfylt. 

 

Som følge av at selskapet har etiske retningslinjer, og representantskapet viser til at slike finnes 

samt at oppfølgingen ligger hos styret, er revisors vurdering av KS sin anbefaling nr. 19 om etiske 

retningslinjer oppfylt.  

                                                 
9 Visma Flyt skole er en skytjeneste for skoleadministrasjon. Løsningen digitaliserer prosesser i lærerens og elevenes 

skolehverdag, og det bidrar til samarbeid mellom skole og hjem, jf. www.visma.no/skoleadministrasjon  
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3.2 Representantskapet 

3.2.1 Eierorganets fullmakter 

 

Revisors funn 

Ifølge selskapsavtalen skal representantskapet selv velge leder og nestleder. I januar 2016 ble det 

avholdt et konstituerende møte i representantskapet, og her ble det blant annet gjort valg av 

møteleder og nestleder. 

 

Det følger av reglement for fylkesrådet i Troms at fylkesrådet utøver eierskapspolitikken utformet 

av fylkestinget. Dette er gjengitt i fylkeskommunens styringsdokument «Forvaltning av 

fylkeskommunens eierskap». 

 

I egenerklæringsskjemaet var det spørsmål om hvilke fullmakter som gis og hvordan de gis til Troms 

fylkeskommunes eierrepresentant ved representasjon i representantskapet. Ifølge eierrepresentant 

skal den som møter ivareta Troms fylkeskommunes interesser. Fullmakten er delegert gjennom 

delegasjonsreglementet fra fylkestinget til fylkesrådet, som igjen har delegert myndigheten til 

administrasjonen. 

 

Fylkestinget har satt rammer for eierutøvelsen, jf. fylkestingets vedtak ved behandling av 

eierskapsmeldinger og reglement for fylkesrådet. Det er ikke truffet vedtak i fylkestinget som 

omhandler Vigo IKS særskilt; det vil si hvordan eierrepresentanten skal utøve eierinteressene i 

representantskapsmøte/stemme i konkrete saker i representantskapet. Troms fylkeskommune har 

møtt på alle representantskapets møter i 2016 og 2017. 

 

Revisors vurdering 

Representantskapet har valgt leder og nestleder, og revisors vurdering er dermed at IKS-loven 6 er 

oppfylt. 

 

For vurderingen av om eierstyring skjer innenfor rammene av fylkestingets vedtak, legger revisor 

vekt på om Troms fylkeskommune har møtt på møter i representantskapet i Vigo IKS. Som følge 

av at fylkeskommunen har vært representert på samtlige møter er revisors vurdering at KS sin 

anbefaling nr. 7 er oppfylt. Reglement for fylkesrådet § 40 er dermed også oppfylt. 

  

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

Vedkommende fylkesting oppnevner selv sine representanter. Det skal oppnevnes minst like mange 

varamedlemmer som faste medlemmer. Hvis ikke annet er fastsatt i selskapsavtalen, velger representantskapet 

selv sin leder og nestleder. 

  

      IKS-loven § 6 

 

Avhengig av selskapets formål, anbefales det som hovedregel at fylkestinget oppnevner sentrale folkevalgte som 

selskapets eierrepresentanter i eierorganet. Eierstyring skal utøves innenfor rammen av fylkestingets vedtak. 

 

KS-anbefaling nr. 7 

 

Fylkesrådet representerer fylkeskommunen i generalforsamlinger, og utøver eierskapspolitikken utformet av 

fylkestinget 

 
Reglement for fylkesrådet i Troms § 40 
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3.2.2 Gjennomføring av representantskapsmøter 

 

Revisors funn 

Det er laget sakslister til møtene i representantskapet. Revisor kan ikke av disse se om innkallingene 

har skjedd med fire ukers varsel10. 

 

Revisor har gjennomgått møteprotokoller fra representantskapets møter i 2016 og 2017. Disse viser 

at representantskapet i nevnte år avholdt møte i april og i september. På møte i første halvår ble 

blant annet årsberetning, årsregnskap og styrevalg behandlet og på møte i andre halvår ble 

årsbudsjett og økonomiplan behandlet. Blant andre saker som har vært til behandling er ny 

selskapsavtale, kostnadsfordeling og prosjektportefølje. I tillegg ble det i januar 2016 avholdt et 

ekstraordinært møte for konstituering av representantskapet, valg av leder og nestleder samt 

valgkomite. Det var også informasjon om selskapet, om styret og representantskapets arbeid og om 

Vigo sin portefølje, prosjekter, systemer og nettsteder.  

 

I protokollene fremkommer det ikke informasjon om representantskapet ved møtets begynnelse har 

valgt to, i tillegg til lederen, som skal underskrive protokollen. Protokollene som er forelagt revisor 

er ikke underskrevet av lederen og ytterligere to medlemmer valgt av representantskapet. 

 

  

                                                 
10 Oslo Kommunerevisjon har i sin rapport fra eierskapskontroll skrevet at «ifølge daglig leder var det, etter avtale med 

representantskapet, etablert en praksis med at sakslisten med dokumenter ble lagt ut syv dager før møtene. Dette var 

ikke i tråd med IKS-loven som i § 8 (selskapsavtalen § 6) fastslår at innkallingen med sakslisten skal varsles 

representantene fire uker før møtene». 

 

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

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

 

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde saksliste. De 

enkelte deltakere skal med samme frist varsles om innkallingen og saklisten. 

 

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtet. Protokollen underskrives av møtelederen og to 

av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse. 

 

IKS-loven §§ 7 (1), 8 (2) og 9 (7) og selskapsavtalen § 6 

 

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 

Selskapsavtalen § 6  
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Revisors vurdering 

Som følge av opplysningene om hvilke saker som har vært behandlet av representantskapet og 

tidspunkter for avholdelse av representantskapsmøter er revisors vurdering at IKS-loven § 7 første 

ledd og selskapsavtalen § 6 er oppfylt.  

 

Når det gjelder innkallinger til representantskapsmøte har ikke revisor grunnlag for å vurdere om 

varsling er gjort i henhold til fristen i IKS-loven § 8 annet ledd og selskapsavtalen § 6.  

 

IKS-loven § 9 siste ledd om protokollføring ved representantskapsmøter er etter revisors vurdering 

delvis oppfylt. Det er ført protokoll, men den er ikke underskrevet slik som påkrevd. 

 

3.3 Styret  

3.3.1 Styresammensetning/kompetanse 

 

Revisors funn 

Fylkestinget i Troms har uttrykt at de vil at selskaper som Troms fylkeskommune er eier av skal ha 

en styresammensetning som er kjennetegnet av kompetanse, kapasitet og mangfold ut fra det enkelte 

selskapets egenart. Dette er gjengitt i styringsdokumentet «Forvaltning av fylkeskommunens 

eierskap». 

 

Det er ikke bestemt gjennom selskapsavtalen hvilken kompetanse styret i Vigo IKS skal besitte. 

Styret har likevel helt siden stiftelsen av selskapet bestått av personer med kompetanse innenfor IT, 

juss og utdanning. Informasjon i protokoll fra representantskapets møter tilsier at eierne vil at styret 

skal bestå av medlemmer med slike kvalifikasjoner. Representantskapet har i tillegg lagt til grunn 

at selskapet må oppfylle lovens krav til kjønnsbalanse og sikre at alle opplæringsregionene er 

representert i styret, jf. representantskapets vedtak i sak 27/17, i møte 14.9.2017. 

 

I april 2016 måtte representantskapet omgjøre et styrevalg fordi Brønnøysundregistrene ikke 

godkjente styrets nye sammensetning sett i lys av krav om kvinneandel i styret, jf. 

representantskapets vedtak i sak 26/15, i møte 7.2.201611.  

 

Styret fikk opplæring i 2017. 

 

                                                 
11 «Representantskapet omgjør valget slik at Sissel Øverdal går inn som styremedlem, og Bernt Skutlaberg blir 1. 

varamedlem til styret for VIGO IKS. Det vil si at Sissel Øverdal og Bernt Skutlaberg bytter om på sine verv. Dette 

gjøres etter at Brønnøysundregistrene ikke godkjente styrets nye sammensetning sett i lys av kravet til 40 % kvinneandel 

i styreverv. Det er altså ikke mulig å regne styrevararepresentanter inn i denne andelen». 

• Det er eiers ansvar å sørge for at styrets kompetanse samlet sett er tilpasset det enkelte selskaps 

virksomhet. Det anbefales at fylkeskommunen sikrer opplæring av styremedlemmene 

• Ved valg av styrer til fylkeskommunalt eide selskaper bør det vedtektsfestes bruk av valgkomite 

• Det anbefales at eierorganer uavhengig av organisasjonsform tilstreber balansert kjønnsrepresentasjon. 

Styremedlemmer behøver ikke være bosatt i fylket 

• Der det utpekes varamedlemmer til styret bør ordningen med numeriske varamedlemmer benyttes for å 

sikre kontinuitet og kompetanse i styret 

 

KS-anbefalinger nr. 9, 10, 11 og 14 
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I 2017 har styret bestått av en rådmann, en IT-direktør, en fylkesutdanningssjef, en seksjonssjef 

innenfor utdanning og jurist med innkjøpskompetanse. 

 

Det er ikke vedtektsfestet bruk av valgkomité. Gjennomgang av protokoller fra 

representantskapsmøter viser imidlertid at selskapet benytter valgkomité i forbindelse med valg av 

medlemmer til styret12.  

 

Selskapet benytter seg av numeriske varamedlemmer. 

 

Revisors vurdering 

Informasjon fra selskapet viser at representantskapet legger til grunn kompetanse ved utvelgelse av 

styremedlemmer. KS sin anbefaling nr. 9 om sammensetningen av styret er etter revisors vurdering 

oppfylt.  

 

KS sin anbefaling nr. 10 om vedtektsfesting av valgkomite er ikke oppfylt. Praksis er imidlertid i 

tråd med denne anbefalingen da det benyttes valgkomité.  

 

Etter revisors vurdering er KS sin anbefaling nr. 11 om å tilstrebe kjønnsbalansert representasjon i 

styret, oppfylt. 

 

KS sin anbefaling nr. 14 om bruk av numeriske varamedlemmer er etter revisors vurdering, oppfylt. 

 

3.3.2 Styrets arbeid 

 

Revisors funn 

Styret har fire til fem møter pr. år. Administrasjonen har til hvert styremøte restanseliste og 

prosjektporteføljen på sakslisten. Styret forbereder i henhold til selskapsavtalen alle saker som skal 

sendes til representantskapet. Dokumentasjon fra selskapet viser at styret har utarbeidet strategier, 

økonomiplan, budsjett, årsregnskap og årsrapport. 

 

Når styret er nyvalgt avholdes det en informasjon- og opplæringssamling. 

  

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at selskapsavtalen § 7 er oppfylt. 

 

                                                 
12 Jf. representantskapet vedtak i sakene 2/16, 28/16 og 26/17 som omhandler «oppnevning av valgkomite for VIGO 

IKS vedrørende valg til styret og representantskapet» for henholdsvis årene 2016, 2017 og 2018 

Styret skal blant annet 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 

 

Selskapsavtalen § 7 
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3.3.3 Habilitetskonflikter 

 

Revisors funn 

Styreinstruksen § 8 omhandler habilitet. Det fremkommer at styret og daglig leder ikke må delta i 

behandlingen eller avgjørelsen av et spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for 

noen nærstående at medlemmet/daglig leder må anses for å ha fremtredende personlige eller 

økonomiske særinteresser i saken. Det vises for øvrig til forvaltningsloven § 6. 

 

På styreseminaret, som Vigo IKS deltok på våren 2016, var inhabilitet blant temaene. 

 

Som nevnt ovenfor i pkt. 3.3.1, har styret i 2017 bestått blant annet av en rådmann, en IT-direktør, 

en fylkesutdanningssjef, en seksjonssjef innenfor utdanning og jurist med innkjøpskompetanse. 

 

Revisors vurdering 

Som følge av at habilitet er omtalt i instruksen til styret er revisors vurdering at den delen av KS sin 

anbefaling nr. 15 som omhandler rutiner for habilitet, er oppfylt. Revisor har ikke undersøkt 

hvorvidt styremedlemmer har vært inhabile i behandlingen av konkrete saker.  

 

At Vigo har et styremedlem som er fylkesrådmann, er i strid med den delen av KS sin anbefaling 

nr. 15 som omhandler rollekombinasjoner for styremedlem. 

 

3.3.4 Styreervervsregister 

 

Revisors funn 

Troms fylkeskommune har for tiden ikke representant i styret i Vigo IKS. Styreleder, som også er 

ansatt i Vest-Agder fylkeskommune, har vervet registrert i styrevervregisteret. Også 

styremedlemmet fra Trøndelag fylkeskommune har sitt verv i Vigo IKS registrert der. De øvrige 

styremedlemmene, som er ansatt i Oslo kommune, Hedmark fylkeskommune og Hordaland 

fylkeskommune, har ikke fått sitt verv registrert i styrevervregisteret til KS.  

 

Revisors vurdering 

Som følge av at ikke samtlige av styremedlemmene i Vigo IKS har fått vervet sitt i Vigo IKS 

registrert i styrevervregisteret er revisors vurdering at KS sin anbefaling nr. 17 ikke fullt ut er 

oppfylt. 

 

Det anbefales at styrene etablerer faste rutiner for å håndtere mulige habilitetskonflikter. Ordfører og rådmann 

bør ikke sitte i styrer i selskaper. 

 

KS-anbefaling nr. 15 

 

Alle som påtar seg styreverv for fylkeskommunale selskaper bør registrere vervene på 

www.styrevervregisteret.no 

KS-anbefaling nr. 17 
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3.4 Avtalemessige og juridiske forhold 

Selskapet har benyttet seg av BTV innkjøp (innkjøpssamarbeid med 39 deltakere fra Buskerud) 

som samarbeidspart ved anskaffelser. Vigo IKS følger lov om offentlige anskaffelser aktivt, jf. 

opplysninger fra representantskapets leder. 

 

Selskapet har utarbeidet planer for HMS-arbeid og dette følges opp i medarbeidersamtaler og i det 

daglige arbeidet. 

 

Det er opplyst fra selskapet at de har fokus på miljø i form av mindre papirflyt, telefon/skypemøter 

og kollektiv transport når det er mulig, samt at selskapet har fokus på likestilling.  

 

Når det gjelder infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner, opplyste leder for representantskapet 

i egenerklæringsskjema at tjenestene til selskapet leveres gjennom tredjepart, og at i kontraktene 

er det satt inn krav om sikkerhet på ulike parametere.  

 

Styret skal følge opp at selskapet ivaretar sine etiske retningslinjer og sitt samfunnsansvar. På 

spørsmål i egenerklæringsskjema om hvordan styret eventuelt har fulgt opp at selskapet ivaretar 

sine etiske retningslinjer og samfunnsansvar, fikk vi til svar at styreleder arbeider tett med daglig 

leder og administrasjonen holder styret oppdatert på saker ved hvert styremøte (det gjelder for 

eksempel økonomi, anskaffelser, gjennomføring av prosjekter, ansettelser osv.). Det er også i et 

større prosjekt innhentet ekstern kompetanse som har vurdert prosjektgjennomføringen.  
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4 OPPSUMMERING OG SAMLET KONKLUSJON 

Troms fylkeskommune er deltaker i Vigo IKS sammen med samtlige av landets andre 

fylkeskommuner og Oslo kommune. 

 

For denne eierskapskontrollen har vi utledet revisjonskriterier fra lov om interkommunale selskaper, 

selskapsavtalen for Vigo IKS, KS sine anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll samt 

Troms fylkestings føringer og prinsipper om eierskapsutøvelse i selskaper hvor Troms 

fylkeskommune er eier/deltaker. 

 

Fylkestinget i Troms behandler årlig – i tråd med anbefaling fra KS – eierskapsmeldinger. 

Fylkestinget har vedtatt prinsipper for eierstyringen. Vår undersøkelse viser at Vigo IKS omtales 

særskilt i eierskapsmeldingen, og det inngår i meldingen vurdering av om fylkeskommunen skal 

være deltaker i Vigo IKS. Eierskapsmeldingen er innholdsmessig i tråd med KS sine anbefalinger. 

Fylkesrådet representerer fylkeskommunen i generalforsamlinger, og utøver eierskapspolitikken 

utformet av fylkestinget. 

 

Troms fylkeskommunes representant i Vigo IKS er assisterende fylkesutdanningssjef Bjørn- Inge 

Thomasjord. Som følge av at representanten ikke ble utnevnt av fylkestinget selv og det ikke er 

utnevnt vara har vi vurdert at IKS-loven § 6 første ledd andre setning ikke er oppfylt. 

Fylkeskommunen har imidlertid varslet sak om valg av eierrepresentant og varamedlemmer til 

fylkestingets møte i desember 2018. 

 

Selskapsavtalen for Vigo IKS regulerer styringen av selskapet, og avtalen er behandlet av 

fylkestinget i Troms. Revisor har ikke gjennom denne kontrollen avdekket at det er øvrige styrende 

dokumenter for Vigo IKS som har vært eller skulle vært behandlet av fylkestinget. Styrende 

dokumenter for selskapet, slik som strategi og økonomiplan, er behandlet av representantskapet. 

Troms fylkeskommune har vært til stede på representantskapets møter de årene denne 

eierskapskontrollen gjelder; 2016 og 2017. 

 

Representantskapet har avholdt møter og behandlet de saker som påkrevd etter lov om 

interkommunale selskaper og selskapsavtalen. IKS-lovens krav om signering av protokoll er ikke 

oppfylt.  

 

Representantskapet har vurdert hvilken kompetanse styremedlemmene i Vigo IKS skal inneha. 

Styret har gjort egenevalueringer. Styret i Vigo IKS har en fylkesrådmann som medlem, noe som 

ikke er i samsvar med anbefaling fra KS. 

 

Som følge av at Troms fylkeskommune har vedtatt prinsipper og rutiner for eierstyring er revisors 

konklusjon på problemstilling 1 at Troms fylkeskommune fører kontroll med sine eierinteresser i 

Vigo IKS. 

 

Flertallet av vurderingskriteriene fra lov om interkommunale selskaper, selskapsavtalen, 

fylkestingets vedtak og KS sine anbefalinger er oppfylt. Det er avvik fra IKS-lovens bestemmelse 

om utnevnelse av eierrepresentant og vara, fra KS sin anbefaling om registrering i 

styrevervregisteret og signering av protokoll fra representantskapsmøte. Revisors konklusjon på 

problemstilling 2 er at Troms fylkeskommune i stor grad utøver sine eierinteresser i samsvar med 

fylkestingets vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god 

eierstyring og selskapsledelse. 
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5 HØRING 

Ifølge forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 15 skal selskapet og den som 

utøver fylkeskommunens eierfunksjon gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som 

omtales i rapporten. Revisor sendte 31.10.2018 rapporten på høring til Troms fylkeskommunes 

eierrepresentant (som er assisterende fylkesutdanningssjef), samt til fylkesrådsleder og fylkesråd for 

utdanning. Vi fikk tilbakemelding innen svarfrist. Tilbakemeldingen er i sin helhet inntatt nedenfor. 

Revisor har gjort korrigeringer i tråd med tilbakemeldingen.  

 
Utklipp 2. Høringsuttalelse fra Troms fylkeskommunes representant i Vigo IKS 

 
 

 

Vi sendte rapporten til Vigo IKS v/styreleder og daglig leder 2.11.2018. I utklippene nedenfor er 

tilbakemeldingene fra henholdsvis styreleder og daglig leder i selskapet. Vi har som følge av 

styreleders tilbakemelding korrigert i rapportens kapittel 3.3.4 om styrevervregistreringer. 

 
Utklipp 3. Høringsuttalelse fra styreleder i Vigo IKS 

 
 
Utklipp 4. Høringsuttalelse fra daglig leder i Vigo IKS 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

prosjekter i Troms fylkeskommune: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forvaltning, drift og vedlikehold av fylkeskommunale 

bygg  

Barentssekretariatet IKS  

 

2018 

2017 

FilmCamp  2016 

Iverksetting av politiske vedtak 2016 

Fylkesvegene  2016 

Ressursbruk og kvalitet i videregående skole 2015 

Kollektivtransport – oppfølging av bruttokontrakter 2014 

Offentlige anskaffelser 2013 

Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten 2012 

Miljørevisjon – inneklima i fylkeskommunens bygg 2010 

Kulturetatens forvaltning av tilskuddsordninger 2010 

Ungt entreprenørskap i Troms 2008 

Bruken av RDA-midler 2008 

Offentlige anskaffelser 2007 

Økonomistyring 2006 

Bevertning og representasjon Troms fylkeskommune 2006 

Tilpasset opplæring i Troms fylke 2005 

Trygg skolevei i Troms 2005 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms og ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark. 

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, 

Narvik, Sortland, Finnsnes og 

Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av åtte medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Administrasjons- og 

organisasjonsvitenskap   

• Juss 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Økonomi 
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