Fylkesrådmannens kommentarer til revisjonsrapport for selskapskontroll av Vigo IKS

Revisjon Midt-Norges rapport angående selskapskontroll av Vigo IKS er en gjennomgående god og
grundig rapport, og viser at Vigo IKS driftes godt. Eier vil gjennom representantskapet og styret
fortsatte sitt fokus på kvalitet i henhold til krav og føringer for IKS’et. Anbefalinger gitt i
revisjonsrapporten vil bli fulgt opp.
Fylkesrådmannen har allikevel behov for å kommentere noen av punktene i rapporten:

Styrets sammensetning og kompetanse.
Dagens styre i Vigo IKS består av fem medlemmer med bakgrunn fra økonomi, videregående
opplæring, IT og juridisk kompetanse. Styret er valgt etter gamle vedtekter, og alle
opplæringsregioner skal være representert i styret. Styret har selv gjennomført en
styreevaluering i mars og evalueringen behandles i neste styremøte for å vedta eventuelle
forbedringstiltak.
Habilitet
Det er påpekt at Fylkeskommunen må påse at forvaltningslovens bestemmelser om habilitet ivaretas
i tilfeller hvor en fylkeskommunal avgjørelse retter seg mot VIGO IKS. Dette fordi Trøndelags medlem
i representantskapet (seksjonsleder Anders Bjøru) har sin nærmeste leder (Anne Elisabeth Djupvik,
assisterende fylkesdirektør for utdanning) i styret for Vigo IKS. Fylkesrådmannen har vurdert
habilitetsspørsmålet i rapporten og har følgende kommentarer:

Fylkestinget valgte Bjøru som medlem i representantskapet i 2018 (FT-sak 31/18) etter
forslag fra direktør for utdanning, Vegard Iversen.
Det er representantskapet som velger styrets medlemmer, og Djupvik ble valgt inn i styret
ved suppleringsvalg september 2017, etter forslag fra administrasjonen og styreleder.
Politiske saker som er behandlet i Trøndelag fylkeskommune tilknyttet Vigo IKS i perioden
etter at Djupvik ble styremedlem er:
o

o

Videreføring av eierskap i det interkommunale selskapet i Vigo IKS og oppnevning av
medlem i representantskapet (Ft-sak 31/18)
• Saken angående eierskap var en sak som måtte opp som en konsekvens av
fylkessammenslåingen.
Vedtak av ny selskapsavtale (FT-sak 63/18)
• Forslaget til ny selskapsavtale er utarbeidet sammen med KS advokatene for
å tilpasse selskapsavtalen etter sammenslåingen til Trøndelag og tidligere
vedtatt kostnadsfordeling. Selskapsavtalen ble vedtatt enstemmig i
representantskapsmøtet 12. april 2018.

Når det gjelder saker tilknyttet VIGO IKS som er behandlet administrativt, er dette
hovedsakelig saker tilknyttet drift, og alle avgjørelser er løftet opp til direktør for utdanning.

Styremedlem og medlem i representantskapet har ikke fungert som avtalepart/bestiller av
tjenester fra selskapet. Alle avgjørelser i fylkeskommunale saker er tatt av/tas av direktør
for utdanning Vegard Iversen.
Styresaker er ikke forelagt og diskutert mellom medlemmene i representantskapet og styret.
Når det gjelder styrehonorar så går dette direkte tilbake til fylkeskommunen, som en refusjon
for medgått arbeidstid etter styremedlemmets ønske. Djupvik har ikke mottatt personlig
honorar for styrearbeidet i Vigo IKS.

Habilitetsvurderingen som revisor har foretatt i rapporten, er i samsvar med reglene om automatisk
inhabilitet etter forvaltingsloven § 6 første ledd, og reglene om avledet inhabilitet etter
forvaltingsloven § 6 tredje ledd. Punktene ovenfor viser at fylkesrådmannen er bevisst på
problemstillingen knyttet til habilitet, og at habiliteten vurderes fra sak til sak.

