Kontrollutvalget i Vestfold
fylkeskommune
Dato:

10.10.2019 09:00

Sted:

Vestfold fylkeshus, møterom Ra

Notat:

Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491345 evt.
på e-post hwj@viksre.no.
Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.
<Sted> 26.09.2019
For leder i Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo

Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00030-25
Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
10.10.2019

SAK 25/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL 06.06.2019
Forslag til vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2019 godkjennes.
Vedlegg:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 06.06.2019.

Saksframstilling:
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MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune
Dato:
Sted:
Arkivsak:

06.06.2019 kl. 09:00
Kursrom (vis-a-vis møterom Borre), Fylkeshuset i Tønsberg
17/00239

Tilstede:

Heidi Ørnlo, leder
Rune Mathiassen, nestleder
Elise Andersen, medlem
Øyvind Reier Bakke, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Hanne Reitan

Forfall:

Andreas Muri, medlem

Andre:

Vestfold kommunerevisjon, forvaltningsrevisor Hanne Britt
Nordby
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Møteleder:
Protokollfører:

Kontrollutvalgsleder Heidi Ørnlo
VIKS, daglig leder Heidi Wulff Jacobsen

Kontrollutvalgsleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 09.00. Det var ingen
merknader til innkalling eller sakslisten. Etter det ordinære kontrollutvalgsmøtet var
det sommeravslutning og bespisning på Tønsberg Brygge.
SAKSKART

Side
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19/0003018
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Saker til behandling

20/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11.04.2019
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
20/19

Forslag til vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.04.2019 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgsmøtet 11.04.2019 godkjennes.
[Lagre]

21/19 Behandling av prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet "Kartlegging av kunst i Vestfold
fylkeskommunes eie"
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
21/19

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan for
forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie»
datert 16.05.2019 med følgende problemstillinger:
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1. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til
kunst?
Herunder:
• Kartlegging
• Registrering
• Verdivurdering
• Forsikring
• Sikring
• Ajourhold
2. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og
retningslinjer i forhold til kunst?
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen
14.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019.
Møtebehandling
Revisor orienterte om tidligere forvaltningsrapport på området og tiltak som den
gangen ble fremlagt. Videre gjennomgikk revisor problemstillingene for kartlegging av
kunst. Saken ble diskutert, og kontrollutvalgsmedlemmene kom med innspill om blant
annet samordning av rutiner i forhold til kunst i nye Vestfold og Telemark
fylkeskommune.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan med noen
endringer for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kartlegging av kunst i Vestfold
fylkeskommunes eie» datert 16.05.2019 med følgende problemstillinger:
1. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak 95/11?
2. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til kunst?
Herunder:
• Kartlegging
• Registrering
• Verdivurdering
• Forsikring
• Sikring
• Ajourhold
3. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og
retningslinjer i forhold til kunst?
4. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune
startet samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold
og Telemark fylkeskommune?
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Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen
14.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019.
[Lagre]

22/19 Behandling av prosjektplan for selskapskontroll av
"Vestfoldmuseene IKS"
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
22/19

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan for
selskapskontroll av «Vestfoldmuseene IKS» datert 24.05.2019 med følgende
problemstillinger:
1. Har Vestfold fylkeskommune en eierstyring av Vestfoldmuseene IKS i
samsvar med fylkeskommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?
2. Utøves virksomheten i Vestfoldmuseene IKS i tråd med IKS-loven og
selskapsavtalen?
3. Har Vestfoldmuseene IKS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om
offentlige anskaffelser?
4. I hvilken grad etterlever Vestfoldmuseene IKS egne rutiner og lovverk ved
offentlige anskaffelser?
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen
31.01.2020.
Møtebehandling
Revisor orienterte om prosjektplanen og gjennomgikk problemstillingene.
Eierskapsmeldingen og fellesnemndas arbeid med strategiplan ble nevnt. Saken ble
grundig diskutert, og kontrollutvalget er opptatt av at innsynsretten for
fylkeskommunen ivaretas også i fremtiden. Kontrollutvalget ber om at rapporten
leveres slik at den kan behandles i 2019 på kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019.
Spørsmål ble besvart.
Votering
Enstemmig
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Vedtak
Kontrollutvalget godkjenner det fremlagte forslaget til prosjektplan med noen
endringer for selskapskontroll av «Vestfoldmuseene IKS» datert 24.05.2019 med
følgende problemstillinger:
1. Har Vestfold fylkeskommune en eierstyring av Vestfoldmuseene IKS i
samsvar med fylkeskommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?
2. I hvilken grad har eierskapsmeldingen og eierskapsstrategien som
fellesnemnda arbeider med inkludert Vestfoldmuseene IKS i sine
dokumenter?
3. Utøves virksomheten i Vestfoldmuseene IKS i tråd med IKS-loven og
selskapsavtalen?
4. Har Vestfoldmuseene IKS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om
offentlige anskaffelser?
5. I hvilken grad etterlever Vestfoldmuseene IKS egne rutiner og lovverk ved
offentlige anskaffelser?
Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres sekretariatet innen
17.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019.
[Lagre]

23/19 Referatsaker
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
23/19

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Møtebehandling
• Kontrollutvalgsleder og sekretariatet informerte om VIGO IKS. Kontrollutvalget
ble også i mars, sak 2/19 orientert om tiltakene som var fulgt opp i
selskapskontrollrapporten om VIGO IKS. Videre har nå Vestfold
fylkeskommune ved Lisbeth Eek Svensson svart opp saken 22.05.2019. Det
ble holdt representantskapsmøte i VIGO den 25.04.2019, og revisor hadde
ingen merknader til selskapets økonomistyring.
• Sekretariatet orienterte om tilbakemeldingen fra rådmannskollegiet som hadde
møte 16.05.2019. Rådmannskollegiet var positive til at
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konrollutvalgssekretariatene VIKS og Temark samarbeider videre med
prosessen om en inntreden av VIKS i Temark.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Referatsakene tas til orientering.
[Lagre]

24/19 Eventuelt 06.06.2019
Behandlet av
1 Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
24/19

Forslag til vedtak:
.
Møtebehandling
Kontrollutvalgsleder orienterte om sammenslåingen av revisjonsselskapene, Vestfold
kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS til Vestfold og Telemark
revisjon IKS.
Videre ble det orientert om kontrollutvalgssekretariatene og prosessen om inntreden
av VIKS i Temark til selskap med navn; Vestfold, Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat IKS.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Informasjonen ble tatt til orientering.
[Lagre]
Neste møte i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune er 19.09.2019.
Revetal, 07.06. 2019.
For leder i kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune, Heidi Ørnlo
Heidi Wulff Jacobsen
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Daglig leder
VIKS
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00133-1
Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
10.10.2019

SAK 26/19
FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLLARBEID 2020
Forslag til innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler fylkestinget å bevilge kr 6.534.000 i budsjett 2020 til
kontroll og tilsyn i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Revisjonstjenester totalt:
kr 4.200.000,Som gjelder:
• Regnskapsrevisjon, enhetskontroller
• Forvaltningsrevisjon, selskapskontroll,
risiko og vesentlighetsanalyse
• Attestasjoner, andre tjenester,
deltagelser og forberedelse på møter KU og FT
Sekretariatstjenester:

kr 1.074.000,-

Andre utgifter:
Fordelt slik:
• Kjøp av tjenester eksternt
• Andre driftsutgifter
• Faglig utvikling/utflukt
• Møtegodtgjørelse

kr 1.260.000,kr
kr
k
kr

Sum til kontrollarbeid for 2020

100.000,200.000,100.000,860.000,kr 6.534.000,-

Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020.
Saken oversendes fylkestinget.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
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I henhold til forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Forslag til budsjettramme
for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesutvalgets budsjettinnstilling til
fylkestinget.
Den nye forskriften «Forskrift om kontrollutvalg og revisjon» trer i kraft fra og med det
konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av
valgperioden 2019–2023. Den nye forskriften har tilsvarende bestemmelse i § 2.
Utgifter til tilsyn og kontroll kan deles på følgende kostnadselementer:
•
•
•

Revisjonstjenester
Sekretariatstjenester for kontrollutvalget
Andre utgifter (møtegodtgjørelser (fast), faglig utvikling, kjøp av tjenester og
øvrige utgifter som følge av kontrollutvalgets aktivitet)

Vestfold fylkeskommune har tidligere inngått kontrakt om revisjonstjenester med
Vestfold kommunerevisjon. Vestfold kommunerevisjon har dannet et nytt selskap
sammen med Telemark kommunerevisjon IKS til selskapet Vestfold og Telemark
revisjon IKS fra 01.01.2020.
På bakgrunn av region- og kommunereformen har sekretariatet også slått seg
sammen med Temark og vil fra 01.01.2020 hete Vestfold, Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat IKS.
Revisjon og sekretariat hadde styremøter i siste uke i august 2019, hvor budsjettet
for 2020 ble behandlet. For Vestfold fylkeskommune ble det foreslått kr 4.200.000,for revisjonstjenester og kr 1.074.000,- for sekretariatstjenester. Det er tatt høyde for
endret selskapsform, ny økonomimodell og ny periode med politikere. Tallene fra
tidligere fylkeskommuner kan ikke direkte sammenlignes. Totalt er det en besparelse
i 2020 på over en million vedrørende kontrollarbeid for revisjonstjenester og
sekretariatstjenester sett i lys av at fylkeskommunene Vestfold og Telemark er
sammenslått.
Det tas forbehold om at representantskapet for kommunerevisjon og
representantskapet for sekretariatet vedtar fremlagt budsjett for 2020. Budsjettet blir
behandlet i representantskapene i november/desember 2019.
Andre utgifter er beregnet til kr 1.260.000,- , og den største delen av dette gjelder
møtegodtgjørelse. Det er satt av kr. 100.000,- til kjøp av tjenester. Det kan f.eks.
dreie seg om ekstra deltakelse i felles forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll. I
tillegg budsjetteres kr. 100.000,- til faglig utvikling og i denne sammenheng eventuell
innleie av forelesere. Aktivitet under denne posten vil bli planlagt i lys av de tema
kontrollutvalget jobber med og med utgangspunkt i vedtatte planer for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kr. 200.000,- til andre driftsutgifter dekker
blant annet deltagelse på kontrollutvalgskonferanser, opplæring i ny valgperiode,
abonnement på Kommunerevisoren og bevertning.
Det er tatt høyde for at kontrollutvalget har økt antall medlemmer i utvalget fra 5 til 7.
I følge vedtatt reglement skal leder ha møtegodtgjørelse tilsvarende 25% av en
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stortingsrepresentant, og utvalgsmedlemmer skal ha 10% av en
stortingsrepresentant. Møtegodtgjørelsen er fast og budsjettert med kr 860.000,-.
Saken oversendes fylkesutvalget og skal følge budsjettinnstillingen til fylkestinget.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00041-9
Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
10.10.2019

SAK 27/19
PLAN FOR REGNSKAPSREVISJON 2019
Forslag til vedtak:
Revisors overordnede revisjonsstrategi for 2019 «Revisjonsplan for Vestfold
fylkeskommune» tas til orientering
Vedlegg:
Revisjonsplan 2019

Saksframstilling:
Vestfold kommunerevisjon har utarbeidet en overordnet revisjonsstrategi for 2019,
revisjonsplan for Vestfold fylkeskommune.
Revisors plan for regnskapsrevisjon legges fram for kontrollutvalget til orientering
hvert år. Dette arbeidsdokumentet er grunnlaget for revisors gjennomføring av
regnskapsrevisjonen i fylkeskommunen og formålet er å informere kontrollutvalget
om kontrolloppgaver som er planlagt for 2019.
Revisjonsplanen er et sentralt dokument for det påse-ansvaret kontrollutvalget har
overfor revisor.
Revisor vil redegjøre nærmere for revisjonsplanen i møtet.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00136-1
Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
10.10.2019

SAK 28/19
REVISOR ORIENTERER
Forslag til vedtak:
Revisors informasjon tas til orientering.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapport «Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie»
Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjonsrapport «Kartlegging av kunst i
Vestfold fylkeskommunes eie». Det er tidligere levert en forvaltningsrapport på
området, og den vil bli hensyntatt. Kontrollutvalgsmedlemmene har kommet med
innspill om blant annet samordning av rutiner i forhold til kunst i nye Vestfold og
Telemark fylkeskommune. Endelig rapport, med fylkesrådmannens uttalelse, leveres
sekretariatet innen 14.11.2019 for behandling i kontrollutvalgsmøtet 28.11.2019.
Den 06.06.2019 ble følgende problemstillinger vedtatt:
1. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune fulgt opp fylkestingsvedtak 95/11?
2. Har Vestfold fylkeskommune utarbeidet en overordnet rutine knyttet til kunst?
Herunder:
• Kartlegging
• Registrering
• Verdivurdering
• Forsikring
• Sikring
• Ajourhold
3. I hvilken grad følger Vestfold fylkeskommune egen overordnet rutine og
retningslinjer i forhold til kunst?
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4. I hvilken grad har Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune
startet samordning av rutiner og retningslinjer i forhold til kunst i nye Vestfold
og Telemark fylkeskommune?

Selskapskontroll «Vestfoldmuseene IKS»
Det er også bestilt en selskapskontroll av «Vestfoldmuseene IKS» og prosjektplanen
ble behandlet i kontrollutvalgsmøtet 06.06.2019. Det vil bli tatt hensyn til
eierskapsmeldingen og fellesnemndas arbeid med strategiplan. Kontrollutvalget
nevnte at de er opptatt av at innsynsretten for fylkeskommunen ivaretas også i
fremtiden. Rapporten skal behandles 28.11.2019 i kontrollutvalgsmøtet. Følgende
problemstillinger ble vedtatt:
1. Har Vestfold fylkeskommune en eierstyring av Vestfoldmuseene IKS i
samsvar med fylkeskommunens eierskapsprinsipper og politiske vedtak?
2. I hvilken grad har eierskapsmeldingen og eierskapsstrategien som
fellesnemnda arbeider med inkludert Vestfoldmuseene IKS i sine
dokumenter?
3. Utøves virksomheten i Vestfoldmuseene IKS i tråd med IKS-loven og
selskapsavtalen?
4. Har Vestfoldmuseene IKS rutiner for å sikre etterlevelse av lovverk om
offentlige anskaffelser?
5. I hvilken grad etterlever Vestfoldmuseene IKS egne rutiner og lovverk ved
offentlige anskaffelser?

Revisor vil orientere om utført arbeid og status i begge prosjektene.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00045-14
Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
10.10.2019

SAK 29/19
REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg:
Protokollen fra styremøte i VIKS, 26.08.2019

Saksframstilling:
VIKS hadde styremøte den 26.08.2019 og protokollen legges fram til orientering.
Det blir juleavslutning 28.11.2019 på Haugarmuseet i forbindelse med ordinært
kontrollutvalgsmøte.
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MØTEPROTOKOLL
Styret for VIKS
Dato:
Sted:
Arkivsak:

26.08.2019 kl. 18:00
Lokalene til VIKS, Revetalgata 10, Re
19/00032

Tilstede:

Jan Nærsnes, leder
Terje Fuglevik, nestleder
Stig Atle Vange, medlem
Gjert Gjertsen, medlem

Møtende
varamedlemmer:

Gry Aas

Forfall:

Lars Egeland
Magnus Østlie

Ikke møtt:

Heidi Ørnlo
Aleksander Leet

Andre:

Anja O. Eriksen, observatør, rådgiver VIKS
Heidi Wulff Jacobsen, sekretær, daglig leder VIKS

Møteleder:
Protokollfører:

Jan Nærsnes
Heidi Wulff Jacobsen

Den faglige delen ble gjennomgått før det ordinære møtet. Gjert Gjertsen orienterte
om forvaltningsrevisjonsrapporten «Hjemmetjenesten».
Styreleder ønsket velkommen, og møtet ble satt kl. 18.00. Det var ingen merknader
til innkallingen eller sakslisten
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Saker til behandling

10/19 Godkjenning av protokoll 03.06.2019
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
10/19

Forslag til vedtak:
Protokollen fra 03.06.2019 godkjennes.
Møtebehandling
Votering
Enstemmig
Vedtak
Protokollen fra 03.06.2019 godkjennes.
[Lagre]

11/19 Regnskapsrapport første halvår 2019
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
11/19

Forslag til vedtak:
Regnskapsrapporten og informasjonen pr. 30.06.2019 tas til orientering.

2
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Møtebehandling
Daglig leder informerte kort om regnskapet for første halvår 2019.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Regnskapsrapporten og informasjonen pr. 30.06.2019 tas til orientering.
[Lagre]

12/19 VIKS- orientering
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
12/19

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Møtebehandling
Daglig leder informerte om prosessen, utfordringer og status i arbeidet med
inntreden/sammenslåing med Temark. Prosessen har tatt noe lenger tid og er noe
forsinket.
Det ble orientert om budsjettarbeidet for 2020 i Vestfold, Telemark og Agder
kontrollutvalgssekretariat IKS og avviklingsbudsjettet for VIKS i 2020. Spørsmål ble
besvart.
Det ble opplyst om brev av 07.08.2019 sendt til kommunene vedrørende opplæring
av politikere som er valgt for en ny valgperiode. Opplæringen skal foretas i november
2019. Programmet vil blant annet inneholde orientering om roller, kontrollutvalgets
oppgaver, møteledelse og revisjonens oppgaver. Sekretariatet og revisjonen vil
gjennomføre opplæringen.
Det ble opplyst at ferie til gode vil bli avviklet i høsten 2019. Sekretariatet vil delta på
kurs om ny kommunelov og forskrifter i september 2019.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Informasjonen tas til orientering.
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[Lagre]

13/19 Lønnsjustering 2019
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
13/19

Forslag til vedtak:
Lønnsjustering foretas for de ansatte i VIKS med 3,2% i henhold til KS-Bedrifts
beregning av årslønnsvekst for 2019 med virkning fra 01.05.2019.

Møtebehandling
De ansatte i VIKS, Anja O. Eriksen og Heidi W. Jacobsen, var inhabile og forlot møtet
før saksbehandlingen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Lønnsjustering foretas for de ansatte i VIKS med 3,2% i henhold til KS-Bedrifts
beregning av årslønnsvekst for 2019 med virkning fra 01.05.2019.
[Lagre]

14/19 Forslag til avviklingsbudsjett 2020
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
14/19

Forslag til vedtak:
•
•

•

Styret for VIKS vedtar det fremlagt forslaget til driftsbudsjett/ avviklingsbudsjett
2020 med en total kostnadsramme på kr 600.000,-.
Avviklingsbudsjettet 2020 dekkes av disposisjonsfondet, herunder.
innskuddskapitalen for eierkommunene ved inntreden i Temark på kr
320.000,- .
Det mindre antatte overskuddet 2019 og eventuelt resterende restbeløp på
disposisjonsfond overføres til Vestfold, Telemark og Agder
konrollutvalgssekretariat IKS.
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Møtebehandling
Budsjettet 2020 har tatt høyde for at det ikke er klarlagt hvordan oppsigelsestiden
med inngåtte avtaler kan løses ved overgangen med inntreden til nytt sekretariat. Det
er antatt og lagt inn 2-3 styremøter/arbeidsmøter i prosessen med avviklingen. Jfr.
saksutredningen er det tatt høyde for godtgjørelse til avviklingsstyret i budsjettet
2020 på lik linje som tidligere år. Budsjettet ble diskutert og behandlet. Det ble
foreslått å endre siste kulepunkt i forslaget til vedtak til «eventuelt resterende
restbeløp på disposisjonsfond disponeres av avviklingsstyret».
Votering
Enstemmig
Vedtak
• Styret for VIKS vedtar det fremlagt forslaget til driftsbudsjett/ avviklingsbudsjett
2020 med en total kostnadsramme på kr 600.000,-.
• Avviklingsbudsjettet 2020 dekkes av disposisjonsfondet, herunder.
innskuddskapitalen for eierkommunene ved inntreden i Temark på kr
320.000,- .
• Det mindre antatte overskuddet 2019 og eventuelt resterende restbeløp på
disposisjonsfond disponeres av avviklingsstyret.
[Lagre]

15/19 Valg av avviklingsstyre
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
15/19

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten innstilling.
Avviklingsstyret skal ha følgende styremedlemmer: _________________________
Leder av avviklingsstyret er _____________________

Møtebehandling
Saken ble diskutert og forslag til styrerepresentanter ble fremlagt.
Votering
Enstemmig

5
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Vedtak
Avviklingsstyret skal ha følgende styremedlemmer:
Jan Nærsnes, Terje Fuglevik og Heidi Ørnlo.
Leder av avviklingsstyret er Jan Nærsnes.
[Lagre]

16/19 Referatsaker
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
16/19

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Møtebehandling
Det ble vist til dokumentene i saken om inntreden i Temark, og daglig leder orienterte
i saken.
Daglig leder orienterte om brevet som var sendt ut om folkevalgtopplæring.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Informasjonen tas til orientering.
[Lagre]

17/19 Eventuelt
Behandlet av
1 Styret for VIKS

Møtedato
26.08.2019

Saknr
17/19

Forslag til vedtak:
.
Møtebehandling
Styreleder takket de ansatte Anja O. Eriksen og Heidi W. Jacobsen for godt utført
arbeid, også når det gjaldt prosessen med inntreden/ sammenslåingen med Temark.
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Votering
Vedtak
[Lagre]
Møtet slutt kl. 19.00
Revetal, 26.08.2019
For styreleder Jan Nærsnes,
Heidi Wulff Jacobsen
Daglig leder
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30/19 Eventuelt - 19/00046-7 Eventuelt : Eventuelt

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

19/00046-7
Heidi Wulff Jacobsen

Saksgang
Kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune

Møtedato
10.10.2019

SAK 30/19
EVENTUELT
Forslag til vedtak:
.
Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:

1

