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Til Bærum kommune

Om Viken kontrollutvalgssekretariat IKS
Viken kontrollutvalgsekretariat IKS (Vikus) ble etablert 1.7.2020 etter sammenslåing av
Kontrollutvalgssekretariatet i Buskerud IS (Kubis), Follo interkommunale kontrollutvalgssekretariat (Fiks)
og Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (Rokus). Selskapet er sekretariat for kontrollutvalgene i
eierkommunene Aurskog-Høland, Drammen, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Frogn, Gjerdrum, Hol, Hole,
Hurdal, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Modum, Nannestad, Nes, Nesodden,
Nittedal, Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Rælingen, Sigdal, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker og Ås.
Selskapet er opprettet i samsvar med lov om interkommunale selskaper. Selskapet har 30 eiere, som
hver har én stemme. Skriftlig beslutningsgrunnlag i saker som skal behandles foreligger normalt 6 uker
før møtet i representantskapet. Eierrepresentantene er valgt blant eierkommunenes ordførere,
kontrollutvalgsledere og andre politikere. Representantskapet har normalt to møter pr. år, IKS loven
åpner nå for at møtene også i fremtiden kan foregå på Teams.
Selskapet har en omsetning på 7,8 millioner kroner. Drammen kommune som vil være sammenlignbar i
størrelse, kompleksitet og antall møter, betaler i 2021 700 000 kroner for tjenesten. Styret jobber nå
med budsjettmodell for det nye selskapet. Styret vil anbefale en modell hvor kostnadene fordeles
mellom eierne med et fastbeløp trappet etter innbyggertall og et beløp etter uttak av
sekretariatstjenester. I denne modellen kommer Drammen ut med en kostnad på 660 000 kroner i
2022.
Sekretariatet deltar i et faglig nettverk med ni andre sekretariater på Østlandsområdet. Nettverket
representerer ca. 100 kommuner, og er faglig sett svært nyttig. Vikus er medlem i bransjeorganisasjonen
NKRF, og arbeidsgiverorganisasjonen Samfunnsbedriftene. Daglig leder har vært leder av NKRFs
Kontrollutvalgskomite i fire år, og ble valgt til styremedlem i NKRF i 2020. Seniorrådgiver Pål Ringnes,
Vikus, ble samtidig valgt til leder av Kontrollutvalgskomiteen.

Om tjenesten vi leverer

Vikus har 6 ansatte i 6 årsverk, og er dermed et robust sekretariat med bred faglig tyngde. De ansatte
har utdanning på masternivå innen økonomi, juss og statsvitenskap, i tillegg har vi en revisor. Vikus har
lang erfaring fra kommunal forvaltning, sekretariat for kontrollutvalg og politiske prosesser. Vi har vært
sekretær for kontrollutvalget i Bærum siden 2017, og kjenner dermed kommunen godt.
Vikus leverer tjenester med høy kvalitet. Saksutredningene er godt opplyst, og gir kontrollutvalget godt
grunnlag for å fatte beslutninger. Vi benytter elektronisk saksbehandling og publiserer innkalling og
sakspapirer på kontrollutvalget nettside 10 dager før møtet samtidig som dokumentene sendes på epost
til utvalget, ordfører, kommunens postmottak og andre involverte parter. Sakskartet avstemmes med
kontrollutvalgets leder, og det er god dialog med Bærum kommunes controller og revisor for å sikre at
utvalgets bestillinger blir levert som avtalt. Vikus benytter planleggingsverktøy og restanselister som
reduserer muligheten for at saker blir forsinket. Vi har utviklet et internkontrollsystem for driften og
tjenestene.
Vikus er en kompetent støttespiller for kontrollutvalget og gir råd og bistand i faglige og administrative
spørsmål. Sekretariatet er også kontrollutvalgets administrasjon, og har ansvar for protokoll, arkivering,
tilrettelegging av møter mv. i tillegg til innkallingen.
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Sekretariatet foretar utredninger etter bestilling fra kontrollutvalget. For kontrollutvalget i Bærum har vi
utredet revisjonsordning for regnskapsrevisor og forvaltningsrevisor, og har i samarbeid med
kommunens innkjøper stått for anskaffelse og innstilling til kontrollutvalget i saker om valg av revisor.
Kontrollutvalget vil måtte jobbe noe annerledes når revisor er ekstern. Bestillerrollen vil bli tydeligere, og
sekretariatet vil bistå med dette. Det vil også være nødvendig å påse at kontraktene overholdes, noe
sekretariatet vil bistå med.
Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg, som har en sentral rolle i kommunens egenkontroll. For at
kontrollutvalget skal være i stand til å ivareta sin funksjon, er det avhengig av tjenester fra et uavhengig
sekretariat. Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som tilfredsstiller
utvalgets behov. Det er kontrollutvalget som beslutter oppgaver som sekretariatet skal utføre utover det
lovpålagte.

Om markedssituasjonen

Kontrollutvalget i Lier fikk høsten 2019 utredet spørsmålet om konkurranseutsetting av
sekretariatstjenesten versus å gå inn på eiersiden i Vikus. Det var BDO som sto for utredningen, som
anbefalte kontrollutvalget å bli medeier i Vikus. De la vekt på fire aspekter. For det første mente BDO at
Vikus kan tilby dokumentert og komplementær kompetanse i tillegg til lang erfaring fra
sekretariatsarbeid. For det andre vurderte BDO at Vikus sin samlede kapasitet, og dermed robusthet, vil
være relativt sterkere sammenlignet med de identifiserte private aktørene. For det tredje mente BDO at
Vikus sin geografiske lokalisering er mest hensiktsmessig både med tanke på nærhet og fleksibilitet, og
for det fjerde viste undersøkelsen at Vikus i fremtiden antas å ha konkurransedyktige priser.
Det finnes private aktører som leverer sekretariatstjenester, men det er ikke mange. Det er kun Søstrene
Åsjord AS, et selskap med base i Nordland, som har deltatt i konkurranser i Viken i 2019 (Nordre Follo og
Asker).

Avslutning

Kontrollutvalget velges hvert fjerde år, og har som andre politiske utvalg behov for et sekretariat som kan
stå for kontinuitet i arbeidet. Viken kontrollutvalgssekretariat vil gjerne være fast leverandør av slike
tjenester til kontrollutvalget i Bærum. Vi kan tilby et kompetent, fleksibelt og robust sekretariat med
nærhet til og kompetanse om kommunen.

Vedlegg
Selskapsavtale
Årsregnskap og årsberetning 2020
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