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Godkjenning av ny selskapsavtale for Vigo IKS
Fylkeskommunedirektøren si innstilling:
Ny selskapsavtale mellom fylkeskommunene for Vigo IKS vedtas slik den her
foreligger.

Bakgrunn
Fylkeskommunene legger fram likelydende saksframlegg om ny selskapsavtale for
Vigo IKS til behandling i sine respektive fylkesting. (Saksframlegget er derfor
skrevet på bokmål).
Hva er Vigo IKS
Vigo IKS er et interkommunalt selskap, og ivaretar i dag utvikling og forvaltning av
fylkeskommunenes felles IT-systemer innen videregående opplæring. Selskapet
eies av fylkeskommunene og representantskapet og har ett medlem fra hver
fylkeskommune og Oslo kommune, samt et eget selskapsstyre. Selskapet har i dag
10 fast ansatte og frikjøper i tillegg ansatte fra fylkeskommunene ved behov.
Selskapets oppgaver omfatter drift, anskaffelser og forvaltning av felles ITløsninger, primært innenfor utdanningsområdet.
Bakgrunn/fakta (hvorfor avtalen endres)
Regionreformen har ført til færre og større fylkeskommuner, og det er store
forventninger til at fylkeskommunene skal ta en tydeligere
samfunnsutviklerrolle. For å nå målene må fylkeskommunene arbeide annerledes
og ta i bruk ny teknologi, på tvers av alle fagområder. Dette vil kreve
større endringer i hvordan fylkeskommunene leverer verdi til sine
tjenestemottakere. Man må derfor tenke annerledes på hvordan
samfunnsoppgaver og tjenester leveres. Samtidig bør det være enklere å få til
samarbeid på ulike områder for å gi større utviklingskraft når antallet
fylkeskommuner er mindre.
Innovasjon og digitalisering er to områder hvor det satses nasjonalt, regionalt og
lokalt. Erfaringer fra de senere årene har vist at fylkeskommunene har høy effekt
av å løse felles utfordringer innen digitalisering og IKT sammen.

Sommeren 2019 ble behovet for nasjonalt fylkessamarbeid innen IKT og
digitalisering utredet på bestilling fra fylkesrådmannskollegiet. Utredningen ble
utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra fylkeskommunene og
presenterte hvilket behov man har for et nasjonalt samarbeid innen IKT og
digitalisering, hvilke oppgaver som burde legges til samarbeidet, og anbefalt
organisering av samarbeidet. Utredningen anbefalte å endre dagens Vigo IKS til å
ta en større rolle utover det eksisterende formålet innen utdanning. Etter å ha blitt
presentert utredningen og anbefalingen bestilte fylkesrådmannskollegiet en
tydeligere gjennomgang av gevinstpotensialet fra arbeidsgruppen, og en juridisk
vurdering av den anbefalte organiseringen fra fylkesadvokaten i Viken og Innlandet
som ble levert i form av et notat høsten 2019. Deretter ble det utarbeidet et
prosjektstyringsdokument for et gjennomføringsprosjekt vinteren 2020 som ble
vedtatt godkjent av fylkesrådmannskollegiet i april 2020.
Gjennomføringsprosjektet startet mai 2020, og er organisert med en tverrfaglig
arbeidsgruppe med representanter fra fylkeskommunene, Vigo IKS og FOTsamarbeidet*, og en styringsgruppe med representanter fra fylkeskommunene, KS
og Vigo IKS. I prosjektet har det blitt utarbeidet et innspill til selskapsstrategi for
det nye selskapet, og en revidert selskapsavtale med et formål som gjenspeiler den
utvidede rollen Vigo IKS skal ha for sine eiere.
Selskapsavtalen har blitt behandlet av KS-advokatene, i prosjektets styringsgruppe
og blitt overordnet presentert for fylkesrådmannskollegiet. Som støtte til det
juridiske arbeidet internt har man benyttet kompetanse fra fylkesadvokatene i
Innlandet og Viken for å sikre at formålsformuleringen utgjør en lav juridisk risiko
opp mot statsstøtteregelverket. For å kvalitetssikre formuleringen har man også
fått denne gjennomgått og vurdert av Kluge advokatfirma, som har
spesialkompetanse på dette juridiske området.
Endringene i selskapsavtalen er i hovedsak knyttet til formål og økonomisk modell
(i §3 og §4). I forbindelse med at fylkesveiadministrasjon ble overført fra Statens
vegvesen til fylkeskommunene 01.01.2020 har man kjørt et nasjonalt prosjekt
(Fylkesvei IKT) for å bidra til felles IKT-tjenester for håndtering av
fylkesveiforvaltningen. Disse oppgavene er det behov for å samarbeide om videre,
og fylkesvei IKT-prosjektet må forvaltes videre i en organisasjon eiet av
fylkeskommunene. Forslaget til formål for Vigo IKS er derfor justert for å dekke
dette ansvarsområdet, samt andre felles områder innen digitalisering og IKT, og
IKT-løsninger innen sikkerhet og integrasjon.
Når arbeidsområdet for Vigo IKS endres er det nødvendig å justere den økonomiske
modellen for finansiering av VIGO IKS, slik at den differensieres utfra hvilke
oppgaver som utføres, og oppfattes rimelig for fylkeskommunene. Den foreslåtte
kostnadsfordelingsmodellen er forankret i fylkesrådmannskollegiet. Modellen søker
å oppnå en rettferdig kostnadsfordeling, samtidig som den skal bidra til
tilstrekkelige stordriftsfordeler for fylkeskommunene. Modellen er utarbeidet i
samarbeid mellom fylkesvei IKT-prosjektet (for å ivareta SAMS veiadministrasjon)
og Vigo IKS (for å ivareta utdanningstjenestene).
*FOT-samarbeidet ble etablert for 12 år siden innen IKT og digitalisering, mellom nå 5
fylkeskommuner, Troms og Finnmark, Trøndelag, Innlandet, Vestfold og Telemark og Agder.

Vurdering
Problemstilling
Selskapsavtalen har vært til godkjenning i styret og representantskapet i Vigo IKS.
Det foreligger ingen opplysninger om uenighet hos eierne om den nye
selskapsavtalen som nå foreligger.
Siden selskapets formål har endret seg og selskapet nå skal håndtere et bredere
spekter av felles fylkeskommunale tjenester er det behov for å godkjenne ny
selskapsavtale for Nye Vigo IKS. Ny avtale er lagt ved saken som vedlegg 1, og
eksisterende avtale som vedlegg 2.
Endringer paragraf for paragraf
Endringene i selskapsavtalen synliggjøres best ved å sammenligne paragraf for
paragraf i ny avtale og eksisterende/gjeldende avtale (se nedenfor). Ny avtaletekst
er markert med fet skrift.
Til §1 Selskapet:
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.
Til §2 Administrasjon:
Endres til:
Vigo IKS har sitt hovedkontor lokalisert i Porsgrunn kommune i Vestfold og
Telemark fylkeskommune.
Tidligere selskapsavtale:
Vigo IKS har sin administrative koordinerende enhet lokalisert til Vestfold og
Telemark fylkeskommune.
Til §3 Formål og ansvarsområde:
Endres til:
Selskapet er et IKT- og digitaliseringsselskap som skal sørge for effektive
og behovsstyrte anskaffelser, forvaltning og drift av digitale tjenester for
fylkeskommunenes lovpålagte oppgaver innenfor utdanning og
samferdselsforvaltning. Lov om offentlige anskaffelser og reglene om
offentlig støtte skal ivaretas. Selskapet skal også tilby nødvendig faglig
opplæring og veiledning knyttet til tjenestene som leveres.
Digitale tjenester knyttet til lovpålagte fylkeskommunale oppgaver kan
legges til selskapet i tråd med deltakernes behov og bestilling innenfor de
rammer representantskapet
fastsetter og som ikke er av økonomisk art.
Tidligere selskapsavtale:
Selskapet er et interkommunalt samarbeid med hovedformål å kjøpe inn,
videreutvikle og utvikle, eie og/eller forestå drift av IKT-systemer til bruk for
videregående skole. Herunder felles inntaks- og forvaltningssystem for
elever/lærlinger (VIGO), og andre skoleadministrative systemer som står i naturlig
sammenheng med dette.
Selskapet kan også utvikle og forvalte andre fylkeskommunale IKT-systemer som
går ut over skolesektoren, og som vedtas av eierne. Selskapet kan inngå avtale
med andre om utvikling og drift av ulike systemer.

Selskapet skal videre levere eller formidle nødvendige faglige kurs og veiledning til
deltakerne på de systemer hvor man har rettigheter/driftsoppgaver.
Til §4 Eierandel, innskuddsplikt og finansiering
Tittel er endret fra tidligere selskapsavtale hvor den lød: «Eierandel, innskuddsplikt
og fordeling av kostnader».
Endres til:
4.1 Eierandel og innskuddsplikt
De 11 deltakerne har hver en eierandel på 1/11 i selskapet.
Hver deltaker er ansvarlig for 1/11 av selskapets økonomiske forpliktelser.
Selskapet finansieres ved at deltakerne kjøper de tjenester selskapet tilbyr
innenfor formålet jf. §3. Deltakerne forskuddsbetaler sine kjøp basert på
budsjett for selskapet.
4.2 Finansiering
Kostnadsmodellen skal ivareta deltakeres behov på en rettferdig og enkel
måte. Det innebærer at administrering av modellen ikke skal skape
vesentlige/unødvendige kostnader for selskapet.
Kostnadsmodellen er bygd opp i 3 nivåer:
Nivå 1

Administrative kostnader knyttet til daglig drift av selskapet

Nivå 2

Drift og forvaltning av digitale fellestjenester som støtter
lovpålagte fylkeskommunale oppgaver (eksempler på tjenester
er støttetjenestene VIGO-BAS og FINT)
Drift og forvaltning av fagsystemer som støtter lovpålagte
fylkeskommunale oppgaver (eksempler på fagsystemer er
skoleadministrasjonssystem og veiforvaltningssystem)

Nivå 3

For nivå 1 og 2 fordeles kostnadene etter eierandel. For nivå 3 fordeles
kostnadene etter egen modell for den enkelte tjenesten.
Kostnadsmodellen har følgende prinsipper:
- Kostnadene fordeles kun mellom medlemmer som benytter den
aktuelle tjenesten i henhold til kostnadsmodellen
- For tjenester på området Utdanning legges antall elever til grunn for
kostnadsfordelingen.
- For tjenester knyttet til området Samferdsel legges antall lisenser til
grunn for kostnadsfordelingen.
- Ved opprettelse av nye tjenesteområder skal representantskapet
godkjenne et hensiktsmessig grunnlag for kostnadsfordeling.
Representantskapet skal hvert år, i forslag til budsjett foreslå hvor store
kostnader som skal dekke utvikling og videreutvikling av systemer. Hver
av deltagerne skal årlig betale inn et beløp etter forslag fra
representantskapet og vedtak i fylkestinget og bystyret i Oslo kommune
med forfall pr. 15. januar til dekning av selskapets felleskostnader,
herunder drifts - og utviklingskostnader.

Fordeling av eventuelle regnskapsmessige differanser knyttet til tjenester i
nivå 3 skal basere seg på fordelingen av innbetalinger til den aktuelle
tjenesten siste regnskapsår jf. forrige punkt om årlige innbetalinger. Et
overskudd eller underskudd vil utlignes i neste års innbetalinger.
Dersom selskapet ikke velger å løse merkantile/administrative
støttefunksjoner som regnskapsføring, arkivtjenester mv. i egenregi,
inngås egen avtale med Vestfold og Telemark fylkeskommune eller andre
om kjøp av dette. Utgiftene inngår i selskapets driftsbudsjett.
Tidligere selskapsavtale:
De 11 deltakerne har hver en eierandel på 1/11 i selskapet. Hver deltaker er
ansvarlig for 1/11 av selskapets forpliktelser. Representantskapet skal hvert år, i
forslag til budsjett foreslå hvor store kostnader som skal dekke utvikling og
videreutvikling av systemer. Kostnadene fordeles forholdsmessig etter elevtallet i
hver fylkeskommune/kommune. Antall elever i videregående opplæring ved
årsskiftet annethvert år skal legges til grunn. For kostnader til systemutvikling og
videreutvikling for det enkelte prosjekt skal 70 % av kostnadene deles likt mellom
deltakerne og 30 % etter elevtallet.
Øvrige kostnader fordeles etter eierandel/ansvarsdel i selskapet.
Hver av deltagerne skal årlig betale inn et beløp etter forslag fra
representantskapet og vedtak i fylkestinget og bystyret i Oslo kommune under
egen budsjettpost med forfall pr. 15. januar hvert år til dekning av selskapets
felleskostnader, herunder drifts - og utviklingskostnader.
For spesifikke tjenester som ikke er forutsatt dekket i selskapets ordinære drift skal
det i tillegg inngås egen avtale om betaling.
Dersom selskapet ikke velger å løse merkantile/administrative støttefunksjoner som
regnskapsføring, arkivtjenester mv. i egenregi, inngås egen avtale med Vestfold og
Telemark fylkeskommune eller andre om kjøp av dette. Utgiftene inngår i
selskapets driftsbudsjett.
Til §5 Representantskapet:
Setningen «Representantskapet vedtar satser og reglement for møtegodtgjørelse til
medlemmer i representantskap og styre» strykes da godtgjørelse utbetales etter
gjeldende satser og reglement for virksomheten i henhold til den til enhver tid
gjeldende kommunelov, ref. §14.
Ny paragraf er da endret til:
Representantskapet er selskapets øverste myndighet, og består av en
representant fra hver deltager/eier med to personlige varamedlemmer.
Representantskapet velger representantskapets leder og nestleder samt
valgkomitè.
Representantskapet velger styremedlemmer, styrets leder, styrets
nestleder og revisor.
Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.
Til §6 Representantskapets møter:
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.

Til §7 Styret:
Første ledd er spesifisert og endret til:
Styret i selskapet består av 5 medlemmer med to varamedlemmer i tillegg.
Andre setning i andre ledd er endret til: Styret må ha bred faglig kompetanse
og ha kompetanse til å forstå fylkeskommunenes behov for utvikling av
tjenester, prosesser og arbeidsmåter.
Setningen lød tidligere «Ved valget må sikres en at alle opplæringsregioner er
representert i styret» og endres da selskapets formål utvides fra kun å omfatte
utdanningssektoren til å omfatte flere felles fylkeskommunale digitale tjenester.
Nytt ledd i paragrafen:
Det tilligger styret til enhver tid å fastsette de nærmere regler for tjenester
selskapet skal yte og prising av disse, forutsatt at disse er i tråd med
prinsippene fastsatt i §4.
Forslaget er ment til å eksempelvis kunne benyttes ved etablering av nye tjenester.
Skjema fra Altinn har man nå en prosess på, og dersom tjenesten legges til
selskapet vil dette medføre en endring i tjenester selskapet skal yte, som må
prises. For å unngå en egen politisk behandling i fylkeskommunene på dette, er det
ønskelig at selskapet kan gjennom styret vedta å yte nye tjenester for eierne
innenfor formålsparagrafen med en prising i tråd med §4.
Ny paragraf lyder i sin helhet:
Styret i selskapet består av 5 medlemmer med to varamedlemmer i tillegg.
Styremedlemmene har en funksjonstid på to år, likevel slik at ved førstegangs valg
gis 3 av styremedlemmene en funksjonstid på 3 år. Styret må ha bred faglig
kompetanse og ha kompetanse til å forstå fylkeskommunenes behov for utvikling
av tjenester, prosesser og arbeidsmåter.
Tilsynet med den daglige ledelse i selskapet tilligger styret. I denne forbindelse skal
styret treffe avgjørelser i alle saker som ikke tilligger representantskapet, eller som
faller inn under daglig leders oppgaver etter loven. Styret skal m. a. videre sørge
for at selskapets regnskaper blir ført i samsvar med den til enhver tid gjeldende
lovgivning/forskrifter for kommunale regnskap, samt at selskapets finansforvaltning
er betryggende.
Styret skal bl.a. 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.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og
i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.
Driften skal være tilpasset de budsjetter som årlig vedtas av representantskapet.
Det tilligger styret til enhver tid å fastsette de nærmere regler for tjenester
selskapet skal yte og prising av disse, forutsatt at disse er i tråd med prinsippene
fastsatt i §4.
Styret har videre ansvar for å følge opp de investeringer som vedtas av
representantskapet.

Styret ansetter daglig leder.
Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor gjeldende budsjett.
Styret kan foreta anskaffelser innenfor vedtatt budsjett.
Styret skal legge til rette for at det utarbeides kvartalsvise regnskapsrapporter.
Tidligere avtale:
Styret i selskapet består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Styremedlemmene har en funksjonstid på to år, likevel slik at ved førstegangs valg
gis 3 av styremedlemmene en funksjonstid på 3 år. Ved valget må sikres en at alle
opplæringsregioner er representert i styret. Tilsynet med den daglige ledelse i
selskapet tilligger styret.
I denne forbindelse skal styret treffe avgjørelser i alle saker som ikke tilligger
representantskapet, eller som faller inn under daglig leders oppgaver etter loven.
Styret skal m. a. videre sørge for at selskapets regnskaper blir ført i samsvar med
den til enhver tid gjeldende lovgivning/forskrifter for kommunale regnskap, samt at
selskapets finansforvaltning er betryggende.
Styret skal bl.a. 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.
Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og
i tide kan forberede nødvendige disposisjoner.
Driften skal være tilpasset de budsjetter som årlig vedtas av representantskapet.
Styret har videre ansvar for å følge opp de investeringer som vedtas av
representantskapet.
Styret ansetter daglig leder.
Styret kan opprette og nedlegge stillinger innenfor gjeldende budsjett.
Styret kan foreta anskaffelser innenfor vedtatt budsjett.
Styret skal legge til rette for at det utarbeides kvartalsvise regnskapsrapporter.
Til §8: Styrets konsultative organ:
Endres til:
Kollegier som rapporterer til fylkesrådmannskollegiet er styrets
konsultative organ. Saker som styret skal forberede, men der
avgjørelsesmyndigheten er lagt til representantskapet, kan før styret
ferdigbehandler sin innstilling legges fram for relevant kollegie til høring.

Tidligere avtale:
Forum for fylkesutdanningssjefer (FFU) er styrets konsultative organ. Saker som
styret skal forberede, men der avgjørelsesmyndigheten er lagt til
representantskapet, kan før styret ferdigbehandler sin innstilling legges fram for
kollegiet til høring.
§8 endres da selskapets formål utvides fra kun å omfatte utdanningssektoren til å
omfatte flere felles fylkeskommunale digitale tjenester.
Til §9 Daglig leder:
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.
Til §10 Personvern og offentleglova
Endres til:
Det interkommunale selskapet skal følge prinsippene og bestemmelsene i
personopplysningsloven.
Det interkommunale selskapet skal følge offentlighetsloven.
Selskapet er databehandler for deltakerne. Selskapets behandling av den
enkelte fylkeskommunes data reguleres i databehandleravtalen som
inngås med den enkelte fylkeskommune.
Tidligere avtale:
Det interkommunale selskapet skal følge vanlige rutiner og saksbehandlingsregler
for å ivareta personvernet.
Det interkommunale selskapet skal følge offentleglova.
Kommentar til siste ledd i ny avtale: Selskapet har en databehandlerrolle i
forbindelse med enkelte leveranser. Hensikten med paragrafens siste ledd er å
synliggjøre at denne rollen ivaretas og reguleres gjennom egne
databehandleravtaler.
§11 Låneopptak og garantistillelse
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.
§12 Arbeidsgivertilknytning
Endret til:
Virksomheten skal være medlem av Samfunnsbedriftene.
Tidligere avtale:
Virksomheten skal være medlem av KS bedrift.
§12 endres da KS bedrift har skiftet navn til Samfunnsbedriftene.
Til §13 Pensjonsordning:
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.

Til §14 Møtegodtgjørelse:
Endres til:
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og styrets leder
utbetales etter gjeldende satser og reglement for virksomheten som er
fastsatt av representantskapet.
Godtgjørelse for møter mv. for representantskapet utbetales etter
gjeldende satser og reglement for virksomheten som er vedtatt i henhold
til den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Tidligere avtale:
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet
utbetales i henhold til de til enhver tid gjeldende satser og reglement for
virksomheten som er vedtatt av representantskapet.
§15 Endring av selskapsavtalen
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.
Til §16 Uttreden
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.
Til §17 Tvister:
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.
Til §18 Ikrafttredelse
Det er ingen særlige merknader til bestemmelsene i dagens avtale.
Til §19 Øvrige bestemmelser
Setningen «For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om
interkommunale selskaper» i første ledd tas ut da dette automatisk følger
selskapsform.
Effekter for fylkeskommunen
Endringer i kostnadsfordeling
Den nye kostnadsmodellen har som formål å være rettferdig og skalerbar for
eierne. I dette ligger det at man for utdanningsområdet får en jevnere kostnad pr.
elev for tjenestene, og at det fortsatt skal være en stordriftsfordel for de største
fylkeskommunene. Ved å knytte kostnader for applikasjoner innenfor
samferdselsområdet mot brukere har den enkelte fylkeskommune større
påvirkningskraft i forhold til sine kostnader mht. hvordan man løser oppgaven og
forvalter sine lisenser. Kostnadsmodellen ble presentert i fylkesrådmannskollegiet i
januar 2021, der det ble gitt positive tilbakemeldinger på prinsippene og
strukturen. Det er gjennomført forankringsaktiviteter i fylkeskommunene for å sikre
at målet om rettferdighet og skalerbarhet er forstått og vurdert administrativt hos
alle fylkeskommuner.
Drifts- og personellmessige effekter for fylkeskommunen
Som utgangspunkt er plasseringen av samferdselsoppgaven til Vigo IKS ikke ment
å skulle påvirke eksisterende arbeidsplasser i fylkeskommunene, men erstatte
behov for nyansettelser. Prosjektet «Fylkesvei IKT» har beregnet et forventet
kapasitetsbehov for å forvalte prosjektets løsninger og avtaler i en fylkeskommune.
Denne oppgaven er tenkt løst i Vigo IKS, og vil dermed bidra til en alternativ
kostnadsbesparelse for fylkeskommunen.

Selskapets bemanningsmodell bygger på en kombinasjon av frikjøp fra
fylkeskommunene som sikrer legitimitet, lokal forankring og fagkompetanse, og en
fast egen grunnbemanning som sikrer kontinuitet, merkantil, teknisk og juridisk
kapasitet for å unngå unødvendig bruk av eksterne konsulenter.

Ottar Brage Guttelvik
fylkeskommunedirektør
Erik Brekken
kompetanse- og
næringsdirektør

Arild Fuglseth
samferdselsdirektør

