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Forord
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy.
Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen
Evjen - statsviter, Kai André Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med
bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet
med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon (RSK 001).
Denne oppfølgingen av tidligere forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS er gjennomført av
forvaltningsrevisor Kai André Blix og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard
Gamst.

Bodø 04.06.2020

_________________
Kai André Blix
Forvaltningsrevisor

Salten kommunerevisjon 2020

_______________________
Bjørn Vegard Gamst
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag
Salten Kommunerevisjon IKS har i denne oppfølgingen gått gjennom virksomhetens
behandling av områdene selvkost og offentlig anskaffelse. Formålet har vært å undersøke om
Iris Salten med sine døtre har fulgt opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjons rapporten fra
2019 om selvkost og offentlig anskaffelse.
Iris Salten har etter revisjonens vurdering gjort betydelige tiltak for å følge opp anbefalingene
fra 2019. Dette har også resultert i betydelige forbedringer på de fleste av de aktuelle
områdene.
Problemstillingene som rapporten bygger på med konklusjoner:
1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
o Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.
2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?
o Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.
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1 Innledning
Rapporten er en oppfølgingsrapport og bygger på rapporten Iris Salten IKS Selvkost og
offentlige anskaffelser fra 14.02.2019.
Dette betyr at formålet med rapporten er å følge opp at virksomheten har gjort nødvendige
tiltak på bakgrunn av de anbefalingene som revisjonen gav i hovedrapporten.
Dette betyr videre at rapporten er mer kortfattet og rett på sak og bygger på de samme
utskrevne revisjonskriteriene som hovedrapporten. Disse fremgår dermed ikke i denne
rapporten. Revisor har heller ikke gjort andre vurderinger enn å følge opp anbefalingene fra
2019.

1.1 Problemstillinger
Vi har satt opp følgende problemstillinger for denne revisjonen:

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?

1.2 Metode

Selvkost:
Revisjonen har fått tilsendt selvkostregnskap, resultatregnskaper fra Iris Service og Iris Salten
og vedlegg tilhørende selvkostregnskapet. Vi har foretatt stikkprøver fra selvkostregnskapet
Salten kommunerevisjon 2020

5

Oppfølgingsrapport – Iris Salten IKS – Selvkost og offentlig anskaffelser
opp imot resultatregnskapet. Revisjonen har også fått en tilbakemelding på hvordan de
praktiserer selvkostområdet i dag.
Offentlige anskaffelser:
Vi har i denne undersøkelsen plukket ut seks anskaffelsessaker fra Iris Salten og Iris Service
sine innkjøp i 2019-20. Utplukket er gjort strategisk ut fra en liste vi fikk etter forespørsel til
Iris Salten.
Vi har også gjennomført møte med innkjøpspersonell i virksomhetene og fått fremvist
metoden for lagring av dokumentasjon og mappestruktur som de benytter for lagring av
dokumenter innen offentlig anskaffelse.
I tillegg har vi bedt om og fått tilsendt redigert rutine for offentlige anskaffelser og en juridisk
begrunnelse for at de selskapene i Iris-konsernet som er unntatt fra regelverket om offentlige
anskaffelser kan være det.
Iris Salten og Iris Service har i perioden ingen anskaffelser som faller inn under forskriftens
del tre (anskaffelser over EØS-terskelverdi). Og skal følge det strengeste regimet for
utlysning. På bakgrunn av det systemet som er framvist og vår gjennomgang av dokumenter
mener vi dette i liten grad utgjør noen utfordring for å besvare den oppsatte problemstillingen.
Vi mener etter dette at de innsamlede fakta er tilstrekkelige til å svare ut problemstillingen vi
har satt opp.

1.3 Revisjonskriterier
Vi har for denne oppfølgingsrevisjonen tatt utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt i
revisjonen fra 2019 som denne revisjonen bygger på.
For de fullstendige utskrevne revisjonskriteriene viser vi til rapporten fra 2019.
Vi har satt opp følgende kriterier.
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1. Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år.
2. Iris Salten og Iris Service må sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffelsesforskriften.
3. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.
4. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere skatteattest før
kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.
5. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.
6. Iris Salten og Iris Servise bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.
7. Iris Salten og Iris Servise bør lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.
8. Iris Salten bør sørge for en gjennomgang og ajourføring av den interne rutinen slik at
den blir et godt verktøy for alle selskapene den omfatter.
9. Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at Iris Produksjon,
Retura Iris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse.

Salten kommunerevisjon 2020
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2 Selvkost – Fakta og vurderinger
2.1 Revisors vurdering
I revisjonsrapporten fra 2019 gav revisor én formell anbefaling til Iris Salten på
selvkostområdet. Anbefalingen som Iris Salten fikk i revisjonsrapporten, var:
«Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år».

Dette omhandlet spesifiseringen av kontoer som beskrev de aktuelle kostnadene og inntektene
da disse var mangelfulle. Det forekom kontonummer som ikke var bruk og kontonummer som
ikke var tatt med. Dette hang sammen med at selvkostregnskapet var sammenhengende Excel
ark med regnskap over flere år, og at disse kontoene i enkelte år var med og i andre år ikke
var med. Dette bidro til en mer utfordrende selvkostkontroll og var ikke i samsvar med norsk
regnskapsstandard (NRS). Revisjonen fant det da hensiktsmessig at kontoene i
selvkostregnskapet burde oppdateres med riktige kontoer hvert år.
Kontohenvisningene som ble påpekt ved forrige revisjon er nå spesifiserte og lett
kontrollerbare opp imot resultatregnskapet.
Iris salten har foretatt en omstrukturering av forskjellige inntekt- og kostnadsområder knyttet
opp imot selvkostområdet. Slik selvkostregnskapet fremgår i dag, blir det laget to
selvkostregnskap som blir slått sammen til ett. Ett for Iris Service og ett for Iris Salten.
Revisjonens vurdering er etter dette at anbefalingen er fulgt opp og forholdet er godt ivaretatt
etter endringene.

Salten kommunerevisjon 2020

8

For å illustrere hvordan kontohenvisning var før og nå:
Før:

Nå:
KONTO KONTONAVN

REGNSKAPSTALL FRA VISMA

SELVKOSTBRØK 2018 SELVKOST

FORRETNING

Vedlegg/kommentar

INNTEKTER ISE
3006 Salg gulsekker

-

693 311

3010 MT Restavfall

-

10 556 263

0,746 -

7 874 972 -

2 681 291 Vedlegg 1

3011 MT Trevirke

-

434 081

0,746 -

323 825 -

110 257 Vedlegg 1

3012 MT Sortert avfall / landbruksplast

-

352 810

0,746 -

263 196 -

89 614 Vedlegg 1

3013 MT Matavfall

-

3 365

0,746 -

2 510 -

855 Vedlegg 1

3014 MT Farlig avfall

-

381 088

0,746 -

284 292 -

96 796 Vedlegg 1

3015 MT Papp og papir

-

59 685

0,746 -

44 525 -

15 160 Vedlegg 1

3016 MT Uorganisk (tegl,flis,båter etc.

-

308 914

0,746 -

230 450 -

78 464 Vedlegg 1

3017 MT Salg kompost

-

150

3018 MT salg EE-avfall

-

22 548

3000 Inntekter (underground)

-

865 000

3002 Salg kantine

-

315 829

-

215 306 326

23 -

187 406 869 -

0

0
0,746 -

-

-

-

-

693 311 Salg gulsekker er næring

150 Salg er næring

16 821 -

5 727 Vedlegg 1

0,43 -

371 950 -

493 050 Vedlegg 1

0,452 -

142 755 -

INNTEKTER ISA

SUM INNTEKTER ISA OG ISE

173 074 Vedlegg 2
27 899 456

VAREKOSTNADER ISE
4015 Innsamling entreprise

1 732 625

1

1 732 625

4060 Behandling restavfall

14 670 301

0,9109

13 363 177

1 307 124 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

903 285

0,9109

822 803

80 483 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

4061 Behandling papp/papir
Vedlegg 5 lønnsandel

-

Innsamling av Retur AS i jan og febr. Det Retur kjører for R

VAREKOSTNADER ISA

4015 Innsamling entreprise
4016 Innsamling Internfakt.
SUM VAREKOSTNADER ISE OG ISA

12 184 693 kr
19023004
116 929 823

1
1
23

12 184 693
19 023 004
110 448 149

-

Inngår i selvkost fra ISE
0 Inngår i selvkost fra ISE

4 008 818
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3 Offentlig anskaffelser – Fakta og vurderinger
13. juni 2019 i sak nr. 19/45 ble det gjort følgende konklusjon og vedtak i styret i Iris Salten
IKS:
Kommunerevisjonens gjennomgang har avdekket avvik og at det er behov for å skjerpe inn
følgende:
-

Oppdatering av egen rutine slik at den er i henhold til regelverket.

-

Bruk av anbudsprotokoll med angivelse av anslått verdi for alle anskaffelser.

-

Systematisk lagring av alle anskaffelser.

Som en oppfølging av kommunerevisjonen gjennomgang er det innhentet juridisk vurdering
som konkluderer med at det kun er Iris Service og Iris Salten som er underlagt regelverket
om offentlig anskaffelser. De øvrige selskapene er ikke underlagt regelverket, men skal følge
konsernets rutine.

Forslag til Vedtak:
Styret i Iris Salten IKS tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av innkjøp og tiltak
som iverksettes til etterretning.

3.1 Revisors vurdering
Anskaffelsesprotokoll
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med at bruk av «anbudsprotokoll» skulle skjerpes
inn. Siden det ikke er gitt anbefalinger om med bruken av anbudsprotokoll legger vi til grunn
at det her var ment anskaffelsesprotokoll.
Malen for å føre anskaffelsesprotokoll er utbedret fra forrige revisjon. Det viste seg nå å være
ført protokoll i alle de seks sakene vi undersøkte. Protokollenes innhold er i stor grad
proporsjonal med anskaffelsens størrelse.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Anskaffelsesverdi
Anskaffelsens verdi framgår for alle sakene i anskaffelsesprotokollene. Det er imidlertid bare
i tre av sakene det foreligger en beskrivelse av hvordan denne beregningen er gjort.
Dette er mye bedre enn ved forrige revisjon. Revisjonen legger etter dette til grunn at det er
gjort forbedringer også på bakgrunn av denne anbefalingen.
Skatteattest
To av de seks sakene fra utplukket er under kr 500.000, -. Det er dermed krav til skatteattest i
bare fire av de seks sakene.
I to av disse fire saker mangler skatteattest. For den ene av disse sakene (Renhold mm.)
foreligger det skatteattest for virksomheten for riktig periode i en annen sak (Kantinedrift
Vikan). Denne er imidlertid ikke lagt inn i denne saken. Til tross for at det forekommer
mangler på dette området, gir det nye systemet inntrykk av at de arbeider med å forbedre
også dette. Dette bør etter revisjonens vurdering heller ikke kreve så mye få på plass.
Egenerklæring og dokumentasjonsbevis
Her som for skatteattest gjelder kriteriet bare i fire av de utplukkede sakene.
Egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis var bare å finne i tre av fire saker. Dette er
også blitt bedre enn det var ved forrige revisjon, og også dette bør det være en smal sak å få
på plass i mappene.
Begrunnelse for unntak fra OA
I utplukket var det en sak som ikke var konkurranseutsatt etter regelverket om offentlige
anskaffelser. I protokollen til denne saken var det dokumentert en begrunnelse for unntaket
fra regelverket. Dette manglet i samtlige saker ved forrige revisjon. At det er på plass i en sak
etter tilfeldig utplukk gir en forståelse av forbedring også på dette området.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Lagring pr. anskaffelse
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med innskjerping med tanke på Systematisk lagring
av alle anskaffelser.
Revisor har gjennomført møte på teams med innkjøpspersonell for virksomhetene. I møtet
viste de fram anskaffelsesarkivet og mappestrukturen de benyttet. De forklarte også at noen
av sakene er lagret både i eget arkiv og i Aksess.
Sakene var ryddig satt opp og lagret etter en relativt fast struktur slik at det var forholdsvis
lett å få oversikt over sakene.
Dette viste seg også ved at det tok svært kort tid å få tilsendt sakene etter å ha gjort utplukket.
Nedenfor har vi tatt med to figurer som viser den gjennomgående lagringsstrukturen.
Figur 1 (Lagring på server Vikan)

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 2 (Lagring i Aksess)

Dette viser at de har gjennomført endringer i tråd med anbefalingene som ble gitt i 2019.
Gjennomgang av intern rutine for OA
Virksomhetenes innkjøpsrutine var gjennomgått og forbedret på alle områdene vi påpekte i
forrige revisjon. Denne framstår nå som et mye bedre verktøy. Det er nå også laget egen
rutine for de av selskapene som ikke ligger under regelverket for OA.
Anbefalingen må etter dette anses å være fulgt opp.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Formell juridisk begrunnelse for unntatte selskaper
Iris Salten har bestilt en juridisk vurdering fra Deloitte Legal 5. mars 2019. I dokumentet gis
det en vurdering av hvorvidt datterselskapene i Iris Salten-konsernet er omfattet av
anskaffelsesregelverket.
Vurderingen konkluderer med at Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Mivanor AS, Labora AS
og HT-Safe AS er unntatt fra regelverket for OA.

Gjennomgang av dokumentasjon i utplukkede saker
Saker over kr 100.000, -.
1. Prosjektledelse Vensmoen
Anskaffelsen gjelder administrasjon av prosjekt, prosjekterende og entreprenører, herunder
planlegge, styre, rapportere og følge opp prosjektet, med hensyn til avtalte mål, omfang, tid
og kostnader med oppføring av nytt bygg på Vensmoen.
Av anskaffelsesprotokollen går det fram at anskaffelsens verdi er satt til mellom kr 220.000, og kr 300.000, -. I kontrakten er taket satt til kr 250.000, -. Det fremgår ikke hvordan beløpet
er beregnet.
Det er ført anskaffelsesprotokoll i henhold til de krav som stilles.
2. Matavfallscontainere
Det er gjort unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser ved denne anskaffelsen. Dette
er begrunnet i mappen. Årsaken er oppgitt til å være at det bare finnes en produsent av disse
containerne.
Det foreligger ikke noen verdiberegning i mappen, men anskaffelsesverdien på to containere
er satt til kr 300.000, Etter forespørsel til tilbyder viste prisen seg å bli kr 308.290, -.
Det er ført anskaffelsesprotokoll hvor unntaket fra regelverket om offentlige anskaffelser er
begrunnet.
Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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3. Fiber infrastruktur
Anskaffelsen gjelder å utvide IT-infrastruktur til samtlige lokasjoner i IRIS
konsernet. Fibernettverket skal være tilpasset informasjonsbehovet til lokasjonene.
Anskaffelsens verdi er i henhold til anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.090.000, -.
Beregningen er dokumentert. Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger ikke skatteattest eller egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis i mappen
revisor har mottatt.
4. Driftsleverandør IKT
Anskaffelsen gjelder IKT driftstjenester for IRIS Salten konsern og datterselskaper.
Kontrakten inkluderer ikke kjøp av maskinvare, programvare eller lisenser.
Utviklingsprosjekter og anskaffelse av materiell følger egne anskaffelsesprosesser.
Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.200.000, -. Beregningen er
dokumentert.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Skatteattest egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis er dokumentert.

Saker over nasjonal terskelverdi
6. Kantinedrift Vikan
Anskaffelsen gjelder personell til kantinedriften ved hovedkontor Vikan.
Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.600.000, -. Det foreligger ingen
dokumentert beregning av anskaffelsens verdi i saken.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger skatteattest og egenerklæring og dokumentasjonsbevis.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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7. Renhold mm.
Anskaffelsen gjelder renholdstjenester m/rekvisita, vask av arbeidsklær og posttjenester
for Iris Salten med datterselskaper.
Anskaffelsen er beregnet til kr 1.796.000, - i anskaffelsesprotokollen. Det foreligger en noe
tynn dokumentasjon av beregningen. Det foreligger imidlertid en detaljert timeberegning av
alle områdene som skal inngå i avtalen.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger ikke skatteattest i saksmappen revisor har fått for denne anskaffelsen.
Skatteattest fra virksomheten foreligger imidlertid i mappen for Kantinedrift. Egenerklæring
og dokumentasjonsbevis foreligger.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 3 (Oversikt over dokumentasjon)
Tegnforklaring
M = Mangler
I = Ikke aktuelt
OK = Dokumentert
Anskaffelsesverdien er
oppgitt i tusen kr.

Over kr 100.000, -

1.Prosjektledelse Vensmoen
2.Matavfallscontainere
3.Fiberinfrastruktur
4. Driftsleverandør IKT

Over nasjonal terskel
5.Kantinedrift Vikan
6.Renhold mm.
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Gjennomgangen viser at virksomheten har tatt tak i anbefalingene fra forrige revisjon og
utbedret systemet på alle områder. Når det gjelder å dokumentere beregningen av
anskaffelsesverdien og sørge for å dokumentere skatteattest, egenerklæringsskjema og
dokumentasjonsbevis har de fortsatt litt å gå på. Forbedringen fra forrige revisjon er likevel
formidabel.
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3.2 Revisjonens samarbeid med Iris Salten IKS

Problemstilling 2:
I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?
På bakgrunn av de utfordringene som dukket opp på dette området i de to foregående
revisjonene ønsket kontrollutvalgene at revisjonen skulle sette opp noen kriterier for å
vurdere virksomheten på dette området.
Revisjonen satte opp følgende kriterier for imøtekommenhet og tilgang til
dokumentasjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Holder de avtaler inngått med revisor
Er de tilgjengelige for revisor
Kommuniserer de godt med revisor
Holder de seg innenfor rimelige frister satt av revisor
Søker de å unngå unødig tidsspille for revisor
Er de imøtekommende for å finne tid for møter med revisor
Settes revisor i kontakt med de riktige personene i virksomheten
Får revisor alle dokumenter og opplysninger som er viktige for revisjonen med en
gang.
- Dukker det opp dokumenter etter hvert som virksomheten måtte vite ville vært
av stor nytte for revisor fra begynnelsen.

Slik revisor ser det er det ikke nødvendig å gå gjennom disse kriteriene punkt for punkt.
Revisor har i denne revisjonen ikke hatt utfordringer på dette området. Virksomheten har
vært lett å kontakte og rask med å svare, brakt til veie alle dokumenter revisor har hatt behov
for, vært behjelpelig med å sette opp teams møte og generelt gjort det mulig for revisor å
gjennomføre revisjonen på svært kort tid.
Revisor legger etter dette til grunn at vi ikke har noe å utsette på dette området.
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4 Konklusjon

1.

Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer
innenfor selvkost og offentlig anskaffelse?
✓ Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.

2.

I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?
✓ Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.
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5 Konserndirektørens kommentar
Konserndirektøren gav sin uttalelse til rapporten 04.06.2020. Han legger til grunn at
samarbeidet har vært langt bedre ved denne revisjonen.
Videre tar han med at revisjonen har gitt dem ytterligere forbedringspunkter.
Konserndirektøren har også bedt om å få ferdig rapport tilsendt når den er behandlet i
eierkommunenes kontrollutvalg.

Konserndirektørens kommentar:
Både Iris Salten og Kommunerevisjonen var godt forberedt til denne revisjonen.
Kommunikasjonen var langt bedre enn ved sist gjennomgang.
Det er gjort tydelige innskjerpinger i dokumentering av innkjøp, og vi er godt fornøyde med
at dette har gitt tydelige forbedringer. Denne gjennomgangen har i tillegg gitt oss ytterligere
noen få forbedringspunkter.
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UTREDNING:
1. OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP
2. OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER
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0.0 HOVEDPUNKTER
•

Det gjennomføres en omdanning av Salten kontrollutvalgservice
fra et § 27-samarbeid til Kommunalt oppgavefelleskap (ny
kommunelov kap 19)

•

Utredningen skjer på bakgrunn av overgangsreglene i
kommunelovens § 31-2, og det utredes dermed ikke alternative
organisasjonsformer, som IKS, Samvirkeforetak etc

•

Gjeldende organisering og styring av samarbeidet har over tid
vært hensiktsmessig og effektiv.

•

Hovedtrekkene i gjeldende vedtekter videreføres derfor. Foreslåtte
endringer er særskilt begrunnet.

•

Rødøy kommune tas opp som deltager i Salten
kontrollutvalgservice KO

•

Styret sender utredningen på høring til kontrollutvalgene som i
dag får levert tjenester fra samarbeidet. En oppsummering av
høringsuttalelsene tas med i utredningen.

1.0 OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP
Bakgrunn:
1. Salten kontrollutvalgservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i samsvar med
kommunelovens (1992) § 27 for å ivareta funksjon som sekretariat for kontrollutvalgene i
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og
Sørfold. Samarbeidet ble etablert 1. januar 2005.
2. Ny kommunelov (2018) innebærer at 1. organisasjonsformen § 27-samarbeid ikke
videreføres, 2. kommunene som er deltagere i § 27-samarbeid må innen utgangen av
inneværende valgperiode omdanne samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr ny
kommunelov kap 19.
3. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og har siden opprettelsen i 2005 levert tjenester til
deltagernes kontrollutvalg. Samarbeidets øverste organ er styret. Hver deltager har en
representant i styret, etter vedtektene valgt blant deltagerkommunenes medlemmer av eget
kontrollutvalg. Gjeldende organisering og styreform har vist seg hensiktsmessig og effektiv
den tid samarbeidet har vært i funksjon.
4. Styret fikk i 2019 en henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å bli deltager i
samarbeidet. Samarbeidets vedtekter § 2 åpner for at fylkeskommunen kan slutte seg til
samarbeidet. Utredningen av dette spørsmålet ble lagt til side høsten 2019 ettersom
fylkeskommunen besluttet å bli deltager i et annet sekretariatsselskap.
5. Utredningen gjelder utelukkende en omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt
oppgavefellesskap. Sekretariatsordning berøres ikke av utredningen i og med at både § 27samarbeidet og Kommunalt oppgavefelleskap er innenfor samme ordning: interkommunalt
samarbeid. Alternative organisasjonsformer innenfor gjeldende sekretariatsordning
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(Interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eller Samvirkeforetak
etter Lov om samvirkeforetak, eller Aksjeselskap) utredes ikke.

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO)
Gjeldende kommunelov (1992) inneholder i § 27 en enkel regulering av hvordan kommuner kan
samarbeide om å løse felles oppgaver. Samarbeidsformen er lite regulert i loven, og all
reguleringen er samlet i én paragraf: To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan opprette et
eget styre til løsning av felles oppgaver. Bestemmelsen videreføres ikke i ny kommunelov (2018), men
departementet uttrykker i sin proposisjon at «det er behov for en enkel samarbeidsform for kommuner
som ønsker å løse oppgaver i fellesskap». Ny lov kapittel 19 inneholder derfor rammer og regulering
for en slik enkel samarbeidsform for kommuner (kapitelet tas med i sin helhet):
§ 19-1.Kommunalt oppgavefellesskap
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt
oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å
opprette et oppgavefellesskap.
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet
kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til
å forvalte tilskuddsordninger.
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
oppgavefellesskap.

§ 19-2.Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar
for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre
oppgavefellesskapets samlete forpliktelser.
Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet.
Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve
den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har
dekket sin andel av en fordring på oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt
fra oppgavefellesskapet.
En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel
av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme
gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses.

§ 19-3.Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige
deltakere skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert
kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange
varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at
vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller
fylkestinget selv fastsette at rådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer.
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Rådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er
fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte
ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og
varamedlemmer velges for resten av valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet.
Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til slike organer.

§ 19-4.Samarbeidsavtale
Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom
alle deltakerne i oppgavefellesskapet.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av
samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike
endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er
fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a)

oppgavefellesskapets navn

b)

om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt

c)

hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet

d)

hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet

e)

deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet

f)

den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for
fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen

g)

om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån

h)

hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om

i)

hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet

j)

hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret
for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er
oppløst.

Kommuneloven (2018) fastsetter i tillegg bestemmelser om Budsjett, regnskap og årsberetning for
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap:
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§ 14-8.Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt
oppgavefellesskap
Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19
skal utarbeide et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller
fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen
årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av
representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet.
Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget
rettssubjekt skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd
bokstav d.
Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra
bestemmelsene om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen.

Ny kommunelov inneholder i tillegg egne overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27:
§ 31-2.Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992
Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25.
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et
interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1
senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven her trer i kraft.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak
om omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen.
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, blir styrets eiendeler,
rettigheter og forpliktelser overført til det nye samarbeidet. Hvis det nye samarbeidet ikke er et
eget rettssubjekt, overføres eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av
deltakerkommunene. Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg
overføringen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn til at rettsforholdet opphører.
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, skal omregistrering i grunnbok
og andre offentlige registre skje ved at styrets navn endres i registrene.

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO): Endringer og videreføringer sett i forhold til § 27:
Som for § 27-samarbeid skal samtlige deltakerkommuner være representert i det øverste eierorganet i
et oppgavefellesskap. Det øverste organet er imidlertid representantskapet, og ikke styret. I et KO er
det kommunestyrene selv som oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. I et
§ 27-samarbeid er det anledning for at andre enn kommunestyret kan gis anledning til å peke ut
styremedlemmer. For Salten kontrollutvalgservice sin del er det imidlertid gjennom vedtektene bestemt
at det er kommunestyret som peker ut styrets medlemmer og dette har vært praktisert siden
opprettelsen i 2005.
Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet med
minimum innhold som nevnt i § 19-4 punktene a) – j) over. Samarbeidsavtalen skal vedtas av
kommunestyret i deltagerkommunene.
Representantskapet i et KO kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet, for
eksempel og mest praktisk et eget styre. Bestemmelsen inneholder ingen plikt til å opprette et eget
styre. I så tilfelle vil representantskapet selv være det styrende organet. Salten kontrollutvalgservice
har i tillegg til styret også bestemmelser om opprettelse av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har 3
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medlemmer, og skal bl.a på vegne av styret påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og
med styrets vedtak. I tiårsperioden 2010-2019 ble det gjennomført 2 møter i arbeidsutvalget.
Deltakerne i KO vil hefte ubegrenset for oppgavefelleskapets forpliktelser. Dette tilsvarer gjeldende rett
for § 27-selskap.
Ved ny kommunelov er det bestemt at det i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet skal
fremkomme om det er et selvstendig rettssubjekt. Utredningen av Salten kontrollutvalgservice i 2004
la til grunn at samarbeidet ikke skulle være et eget rettssubjekt, men vedtektenes innhold innebærer at
samarbeidet er å regne som eget rettssubjekt. Dette legges til grunn i forslag til samarbeidsavtale.

Videre skal det i samarbeidsavtalen fremkomme hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet
skal ha, den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og
oppløsning av oppgavefellesskapet. Salten kontrollutvalgservice sine vedtekter inneholder
bestemmelser om de nevnte forholdene. Innholdet videreføres i samarbeidsavtalen

Overgangsbestemmelsen
Overgangsreglene inneholder praktiske regler som grunnlag for en enkel omdanning til KO. Reglene
innebærer at § 27-samarbeid må omdannes til KO innen 4 år etter at loven trer i kraft. Loven trer i kraft
ved konstituering i kommunestyrene etter kommunevalget 2019. Omdanning krever at kommunestyret
selv treffer vedtak om omdanning, og samarbeidsavtale. I og med at Salten kontrollutvalgservice er et
eget rettssubjekt vil samarbeidets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til det nye
samarbeidet.
I utredningen av omdanning fra § 27 til KO legges det til grunn at det skal foregå en omdanning hvor
eksisterende drift og organisering tilpasses ny organisasjonsform, i motsetning til en omorganisering til
annen mulig organisasjonsform. Med mindre det er åpenbare grunner til endringer, f.eks lovkrav,
videreføres innholdet i gjeldende vedtekter.

Økonomi:
Vedtektene fordeler utgiftene de 9 deltagerne imellom på følgende vis:
1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 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 møter som er avholdt i samtlige 9
kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas
samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i
regnskapsåret og virkelig avholdte møter.
Fordelingen er delvis aktivitetsbasert, og prosentvis har utgiftene hatt følgende gjennomsnittlige
fordeling deltagerne imellom de siste 3 årene:
Beiarn kommune:

6,3%

Bodø kommune:

30,8%

Fauske kommune:

12,6%

Gildeskål kommune:

8,2%

Hamarøy kommune:

7,2%

Meløy kommune:

10,3%

Saltdal kommune:

8,7%
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Steigen kommune:

7,5%

Sørfold kommune:

8,4%

(Fra og med 1.1.2018 leverer Salten kontrollutvalgservice tjenester til Rødøy kommune v/
kontrollutvalget. Dette faktureres utenom fordeling av utgifter deltagerkommunene imellom.)

Styret behandler årlig budsjett og økonomiplan for virksomheten, senest i styremøte 11. juni 2019 med
følgende vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette følgende budsjett for 2020.
Totale utgifter for 2020 budsjetteres til kr 1 535 000 og totale inntekter til kr 1 535
000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.
Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.
Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2020-2023 med følgende totale
utgifter og inntekter:
Tekst
Totalutgift
Totalinntekt
Deflator

2020
1 535 000
1 535 000
4,0%

2021
1 596 000
1 596 000
4,0%

2022
1 660 000
1 660 000
4,0%

2023
1 726 000
1 726 000
4,0%

Hovedtyngden av utgifter er direkte tilknyttet sekretariatets virksomhet: lønn, sosiale utgifter, lisenser,
kurs, styrehonorar, tjenestekjøp og andre driftsutgifter. Innenfor budsjettet gjennomføres det i tillegg
kurs / fagsamlinger for folkevalgte med særskilte tema knyttet til tilsyn og kontroll. Fagsamlingene
gjennomføres de først 3 årene i den enkelte valgperiode.

Vertskommunen Gildeskål fører regnskap for § 27-samarbeidet. Det føres ikke eget regnskap, men
samarbeidets regnskap utgjør et eget ansvar i vertskommunens regnskap. Gjennom en
tjenesteytingsavtale kompenseres Gildeskål kommune for dette arbeidet. Omdanning til KO vil føre til
noen endringer vedrørende økonomi:
For det første: I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner § 8-3, er det gitt bestemmelser som fra 1.1.2020 medfører at kommunale
oppgavefellesskap (og § 27-samarbeid etter gammel kommunelov) må ha eget regnskap.
For det andre må det av denne grunn påregnes utgifter til uavhengig revisjon av det kommunale
oppgavefelleskapets regnskap. I og med at § 27-samarbeidet så langt ikke har hatt eget regnskap, har
det heller ikke hatt en egen revisjon. Revisjon av vertskommunens regnskap har inkludert
samarbeidets regnskap. Utgifter til revisjon må antas å bli av et begrenset omfang.
En omdanning i seg selv har ikke store økonomiske konsekvenser, men trenden for
kontrollutvalgsekretariat er at mengden oppgaver har vært økende over tid. Dette gjelder også for
Salten kontrollutvalgservice.

Egenkapital:
Deltagerkommunene må dekke eventuelle forpliktelser dersom samarbeidet / oppgavefellesskapet
selv ikke er i stand til å dekke disse. Samarbeidet har så langt ikke hatt noen egenkapital, men bør ha
en egenkapital som er tilstrekkelig til å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten selv skal kunne dekke
sine forpliktelser, og at deltakerne dermed ikke skal få senere tilleggskrav til å skyte inn midler.
Virksomheten kan ikke sies å være særlig risikofylt. Kostnadene er forutsigbare og preges av
oppgaver som er stabile over tid. Inntektene består for det aller meste av honorarer fra deltakerne som
fastsettes gjennom en vedtektsfestet fordelingsnøkkel. De største risikofaktorene er endringer i
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pensjonsforpliktelser og eventuelt uttreden av deltakere. Ut fra dette synes det hensiktsmessig at
virksomheten kan ha en kapital tilsvarende 3 måneders drift. Med dagens driftsnivå tilsvarer dette en
samlet innskuddskapital på kr 350 000, i tillegg til avsetning til pensjonsforpliktelser. Per januar 2020
har samarbeidet avsatt kr 140 000 til et bundet fond i vertskommunen.

Eierinnflytelse
Dagens organisering gir hver deltager 1 stemme i det øverste organet (styret) tilsvarende 1/9 av det
samlede stemmetallet. Vedtektene (2010 § 5) omtaler eierandel slik at hver deltager blir eier av en
forholdsvis andel av verdier anskaffet, basert på vedtektenes fordelingsnøkkel for utgifter.
Basert på en videreføring og tilpasning av gjeldende vedtekter, vil dette innebærer samme
stemmevekt ved omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap:
Beiarn kommune:

1/9

Bodø kommune:

1/9

Fauske kommune:

1/9

Gildeskål kommune:

1/9

Hamarøy kommune:

1/9

Meløy kommune:

1/9

Saltdal kommune:

1/9

Steigen kommune:

1/9

Sørfold kommune:

1/9

Dersom Rødøy kommune tas opp som medlem, vil hver kommune ha 1/10 stemmevekt i det øverste
organet.

Uavhengighet:
Ny kommunelov § 23-7 Sekretariatet, gir bestemmelser om kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet:
«Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den
eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen». Bestemmelsen tilsvarer krav i
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven (1992). I ny
kommunelov kap 7 Valg til folkevalgte organer, gjøres reglene for valg gjeldende for valg til
representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap (§ 7-2 1. ledd g)). I
lovens § 7-3 gis følgende bestemmelse om hvem som er utelukket fra valg:
Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er
a)

fylkesmannen og assisterende fylkesmann

b)

kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes
stedfortreder

c)

kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå

d)

sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget

e)

den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen

f)

de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen

g)

ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller
fylkeskommunen
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h)

ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert
myndighet fra rådet.

Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale
oppgavefellesskap.
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som
a)

ordfører eller varaordfører

b)

medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg

c)
medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med
beslutningsmyndighet
d)

medlem av kommuneråd eller fylkesråd

e)

medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité.

Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i
folkeregisteret som bosatt i kommunedelen, er valgbare.
Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke
valgbar til styret i foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til
representantskapet eller andre styringsorganer for virksomheten.

Bestemmelsene i § 7-3 alene vil ikke sikre sekretariatet den uavhengighet fra kommunens eller
fylkeskommunens administrasjon som fastsettes i kommuneloven § 23-7 (2018). Dette fordi
bestemmelsens andre ledd innebærer at kommunedirektøren og dennes stedfortreder, samt
kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå kan velges til «underordnete styringsorganer
i kommunale oppgavefellesskap», altså f.eks et styre. Et styre i et kontrollutvalgssekretariat besatt
med kommunedirektør (rådmenn) etatssjefer el.l vil ikke gi et sekretariat «uavhengig av kommunens
eller fylkeskommunens administrasjon» slik loven krever.
I dagens § 27-samarbeid ivaretas uavhengighet fra kommunenes administrasjoner ved at styret i
samarbeidet, herunder styrets arbeidsutvalg, er besatt med medlemmer fra deltagernes kontrollutvalg.
I forslag til samarbeidsavtale for KO foreslås videreføring av dette prinsippet ved at den / de som
velges til representantskapet i Salten kontrollutvalgservice skal være medlem av sin kommunes
kontrollutvalg.

Opptak av nye medlemmer i Kommunalt oppgavefelleskap:
Gjeldende vedtekter § 2 Deltagere har følgende innhold
Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune,
Hamarøy kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune og Bodø kommune er deltakere i
samarbeidet.
Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de ønsker det.
Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i Salten kontrollutvalgservice.
Samarbeidet skal ha det formål å sikre en robust virksomhet og et større faglig miljø.
Med bakgrunn i at fylkeskommunen nylig har valgt å slutte seg til annet sekretariat, synes det ikke
aktuelt å videreføre formuleringen om at fylkeskommunen kan slutte seg til Salten
kontrollutvalgservice. Vedtektene åpner imidlertid for at andre kommuner kan tas opp som medlemmer
med samtykke fra de øvrige deltagerne. Det foreslås videreført i samarbeidsavtalen at andre
kommuner kan tas opp som medlemmer.
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Dagens vedtekter lister opp dagens deltakerkommuner, og krever samtykke fra alle deltakere for at
andre kommuner skal kunne tas opp i samarbeidet. Dette videreføres i Samarbeidsavtale for
Kommunalt oppgavefelleskap.

2.0 OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER
Bakgrunn:
1. Rødøy kommune har 19.12.2019 sendt følgende henvendelse til Salten
kontrollutvalgservice:

Kommunestyret i Rødøy har gjort et retningsvalg gjennom å skifte fra Helgeland til
Salten regionråd. Til dette ligger også flere regionale samarbeid. Salten-kommunene
er deltagere i Salten kontrollutvalgservice som er et samarbeid etter tidligere
kommunelov § 27. Vi er kjent med at det skal startes en prosess med omdanning til
kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov. Det vil være naturlig at vi
utreder deltagelse i dette oppgavefellesskapet parallelt, slik vi unngår at alle
kommunene må behandle en ekstra sak om å ta inn Rødøy som ny kommune dersom
det skulle bli aktuelt.
Vi ber om at det settes i gang en saksutredning for å vurdere hvordan Rødøy
kommune skal organisere sekretariat for kontrollutvalget for fremtiden. Dersom
kommunestyret velger å gå inn i Salten kontrollutvalgservice bør det kunne skje i
forbindelse med omdanningen. Dersom kommunen velger å kjøpe tjenester, kan en
anbudsprosess komme på et senere tidspunkt.
2. Rødøy kommune har de siste årene vedtatt tilslutning til en rekke samarbeid med de øvrige
9 kommunene i Salten:
Dette gjelder:
- Salten regionråd (fra 1.1.2018)
- Salten kultursamarbeid (fra 1.1.2018)
- Felles ansvar i Salten (fra 1.1.2018)
- Salten friluftsråd (fra 1.1.2019)
Rødøy har i tillegg vedtatt å slutte seg til Trainee Salten, og Digital infrastruktur og
smartere Salten. Kommunen har igangsatt en utredning av deltagelse i Iris Salten IKS,
og har vedtatt å slutte seg til RKK Salten KO.
Rødøy kommune er godt integrert i store og små interkommunale samarbeid med de øvrige
Saltenkommunene. Det legges derfor til grunn at tilslutning til Salten kontrollutvalgservice er
kurant for de øvrige 9 deltagerkommunene.
Rødøy kommune har etter anbud og siden 1.1.2018 hatt Salten kontrollutvalgservice som
leverandør av tjenester til sitt kontrollutvalg. En omlegging til deltagelse i interkommunalt
samarbeid forutsetter at Rødøy gjør vedtak om å delta i interkommunal ordning for sekretariat.
Arbeidet med utredning av dette spørsmålet er igangsatt, med et settesekretariat.
3. Økonomi: Rødøy kommune betaler i dag en pris for leverte tjenester med bakgrunn i
avtalen som er inngått. For Salten kontrollutvalgservice sin del vil endring fra pris for leverte
tjenester til at Rødøy inngår i den ordinære utgiftsfordelingen gi lite utslag.
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Vedlegg 1:

Utkast samarbeidsavtale

KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP:
SAMARBEIDSAVTALE
(vedtatt dato)

(utkast – uten Rødøy)
§ 1 Navn – organisering
Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap er et kommunalt oppgavefelleskap som er
opprettet med hjemmel i lov av 18. juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner kap 19.
Selskapet er et eget rettssubjekt.

§ 2 Eierandel og deltageransvar
Deltagerkommunenes eierandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger:
Beiarn kommune:

1/9

Bodø kommune:

1/9

Fauske kommune:

1/9

Gildeskål kommune:

1/9

Hamarøy kommune:

1/9

Meløy kommune:

1/9

Saltdal kommune:

1/9

Steigen kommune:

1/9

Sørfold kommune:

1/9

Utkast utredning Salten kontrollutvalgservice KO 18.05. 2020

Side 12

Deltagerkommunenes ansvarsandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger:
En forholdsmessig andel av ansvaret basert på tidsrom for medlemskap, og basert på utgiftsfordeling i
§ 8.

§ 3 Representantskapet
Det øverste organ for oppgavefellesskapet er representantskapet. Representantskapet består av en
representant valgt fra hver kommune, med personlig vararepresentant. Disse velges av det respektive
kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer.
Representantskapet skal selv behandle:
•

•
•
•
•

Årsmelding og årsregnskap. I årsmeldingen skal det rapporteres følgende
o Representantskapets, eventuelt styrets sammensetning, aktivitet, og godtgjørelser
o Antall ansatte, daglig leders navn og avlønning
o Redegjørelse om de forhold som er nevnt i krav til årsberetning etter kommunelovens
§ 14-7
Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at
kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan.
Budsjettforslag for neste år. Forslaget skal ikke gå utover budsjettrammene som ligger i den
fireårige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker.
Valg av representantskapets leder og nestleder
Valg av styre, styreleder og styrets nestleder, dersom det oppnevnes et styre.

§ 4 Styret
Styret velges av representantskapet. Representantskapet fastsetter antall medlemmer med personlige
varamedlemmer til styret. Representanter for de ansatte i selskapet har tilsvarende møterett som etter
kommunelovens § 13-4.
Styret skal på vegne av representantskapet påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og
med representantskapets vedtak.
Styret fører tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av
representantskapet utøves løpende arbeidsgiverfunksjon i forhold til sekretariatsleder.
Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Styret tilsetter sekretariatsleder og
øvrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgservice, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og
ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.
Styret kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder.
Dersom representantskapet ikke velger styre, skal oppgavene i § 4 ivaretas av representantskapet
selv.

§ 5 Kontorsted
Salten kontrollutvalgservice sitt kontorsted skal være lokalisert i en av de 9 kommunene nevnt i § 2.
Representantskapet fastsetter kontorsted.

§ 6 Formål og ansvarsområde
Salten kontrollutvalgservice skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, jfr.
kommunelovens § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Oppgavefellesskapet skal gi
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deltagernes kontrollutvalg effektiv og kompetent bistand og skal arbeide for å bli en foretrukket
leverandør av tjenester til andre kontrollutvalg i fylket.

§ 7 Innskuddsplikt
(Avklares etter opprettelse av eget regnskap for Salten kontrollutvalgservice)

§ 8. Økonomi - fordeling av utgifter.
1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 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 møter som er avholdt i samtlige 9
kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas
samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i
regnskapsåret og virkelig avholdte møter.

§ 9 Representantskapets møter
Møtene ledes av representantskapets leder. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten
av representantene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i representantskapet
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Representantskapets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene.
Den enkelte kommune dekker utgifter til egen representant i representantskapet. Dersom det ikke
oppnevnes eget styre, dekker Salten kontrollutvalgservice utgifter til representantskapet som styre i
forbindelse med møter.

§ 10 Sekretariatsleder
Sekretariatet skal ha en daglig leder, benevnes sekretariatsleder, som skal forestå den daglige
ledelsen av sekretariatet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og de i henhold til de vedtak som er
fattet av representantskap og styre.
Sekretariatsleder er styrets sekretær og saksbehandler, og rapporterer til styret.
Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
sekretariatsleder ikke skal møte.
Sekretariatsleder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.
Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder.

§ 11 Regnskap og revisjon
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Regnskapet for Salten kontrollutvalgservice føres av kompetent regnskapsfører. Representantskapet
velger revisor.

§ 12 Endringer i samarbeidsavtalen og oppsigelse av deltagelse i
oppgavefelleskapet
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra
representantskapet eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom deltagerne om
endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan
iverksettes når det er enighet.
En kommune kan si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 års
oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, kan
det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.
Eiendeler og heftelser for økonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra
bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i § 6.

§ 13 Arkiv
Salten kontrollutvalgservice skal holde arkiv i samsvar med lov og forskrift på området. Det
skal føres egen arkivdel for hvert kontrollutvalg. Ved enkeltstående kommunes uttreden av
oppgavefellesskapet skal avsluttet arkiv for hvert kontrollutvalg sendes til den respektive
kommune. Det samme gjelder ved oppløsning av oppgavefelleskapet. Ved oppløsning skal
arkiv for selve selskapet / oppgavefelleskapets sendes til Interkommunalt Arkiv i Nordland.

§ 14 Iverksettelse
Salten kontrollutvalgservice KO er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. januar
2020. Endringer i samarbeidsavtalen iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene
bestemmer, eventuelt på det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen.

Vedtektene er gyldig fra og med dato.måned.2020, etter følgende vedtak i deltagende kommuner:
Meløy kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Bodø bystyre sak PS 20/xx,

vedtatt dd. måned 2020.

Steigen kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Saltdal kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Fauske kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Gildeskål kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Sørfold kommunestyre sak xx/2020,

vedtatt dd. måned 2020.

Beiarn kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Hamarøy kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.
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