VEDTEKTER
§1

SELSKAPETS NAVN
Selskapets navn er
VESTFOLD INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT – VIKS

§2

SELSKAPSFORM
Selskapet er et interkommunalt/fylkeskommunalt samarbeid og
opprettet med hjemmel i kommunelovens § 27
Selskapet er egen juridisk person og arbeidsgiveransvaret tilligger
styret.

§3

FORMÅL
Formålet med samarbeidet er å utøve sekretariatfunksjon for
kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg i Vestfold. Dette slik
det framgår av kommunelovens bestemmelser og forskrifter om
kontrollutvalg. Selskapet kan også foreta selskapskontroll basert på
bestilling fra det enkelte kontrollutvalg.
Sekretariatet kan også utføre oppdrag for andre
kommuner/fylkeskommuner enn deltakerkommunene etter vedtak i
styret.

§4

DELTAGERE
Følgende kommuner/fylkeskommune er med i samarbeidet:
Sande, Hof, Holmestrand, Re, Horten, Tjøme, Andebu, Lardal, Larvik,
Nøtterøy, Tønsberg og Vestfold fylkeskommune.
Inntreden av nye deltakerkommuner kan skje dersom eksisterende
deltakerkommuners kontrollutvalg slutter seg til dette. I en slik
situasjon skal ansvarsfordelingen i.h.t. § 5 revideres med bakgrunn i
den til enhver tid av styret vedtatte kostnadsfordeling for selskapet.

§5

ØKONOMI
Hver av deltagerne bidrar med et etableringstilskudd på til sammen kr.
150.000, basert på vedtatt fordelingsnøkkel som for kostnader.
Hver av deltagerne bidrar med et ordinært årlig driftstilskudd basert på
styrets vedtatte driftsbudsjett fordelt på deltagerne ut fra
 Et fast grunnbeløp med tillegg av andel av kostnadene fordelt etter
innbyggertall. Fylkeskommunens innbyggertall settes lik den
største kommunes innbyggertall.
 medgått tid til spesielle prosjekter eller utredninger faktureres
særskilt.

§6

FORRETNINGSKONTOR
Selskapet har forretningskontor i Re kommune.

§7

STYRET
Styret består av en representant fra kontrollutvalget i
deltakerkommunene m/personlige vararepresentanter.
Styret velger selv leder og nestleder.
1 representant fra de ansatte møter i styret som observatør.
Styret velges for 4 år (kommunevalgperioden), første gang fram til
31.12.07.
Daglig leder kan ikke være medlem av styret.
Styret kan opprette arbeidsutvalg etter behov.
Styret
 skal sørge for at selskapet er organisert og driftet på en slik måte at
virksomheten drives mest mulig kostnadseffektivt
 kan ikke ta opp lån
 skal sørge for at regnskapsføring er undergitt betryggende kontroll
 skal føre tilsyn med daglig leder og har instruksjonsmyndighet over
denne
 foretar alle tilsettinger
 skal påse at sekretariatet har tilfredsstillende arbeidsforhold,
herunder lokaler og utstyr
 delegere myndighet til og føre kontroll med daglig leder.

§8

GODTGJØRELSER
Møtegodtgjørelse m.v. til medlemmer av styret, styreleder og styrets
nestleder fastsettes av styret.

§9

DAGLIG LEDER
Selskapet skal ha daglig leder som tilsettes av styret.
Daglig leder
 forestår den daglige ledelsen av selskapets drift og har ansvar for at
de pålegg og retningslinjer som gis av styret blir fulgt
 er sekretær for styret og har møte- og talerett i styremøtene
 rapporterer til styret
 forestår den daglige personalforvaltningen
 anviser selskapets utgifter
Utgifter til daglig leder personlig eller i saker det foreligger inhabilitet,
anvises av styrets leder.
Daglig leder kan knytte til seg uformelle, rådgivende faggrupper.
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§ 10

ANSETTELSESFORHOLD
Styret har arbeidsgiveransvar for de ansatte.
Styret ansetter og fastsetter lønns- og arbeidsvilkår for alt personell i
selskapet.
Selskapet skal ha pensjonsordning.
Selskapet tilsluttes KS bedrift.

§ 11

ØKONOMIPLAN – BUDSJETT
Styret vedtar selskapets økonomiplan/årsbudsjett med angivelse av
deltagernes driftstilskudd i samsvar med vedtatt fordelingsnøkkel iht.
vedtektenes § 5.
Vedtatt driftsbudsjett/økonomiplan oversendes deltagerne for
innarbeidelse i deltagerkommunenes/fylkeskommunens driftbudsjett
for Tilsyn og kontroll innen 01.09 hvert år.

§ 12

ÅRSREGNSKAP – ÅRSBERETNING
Revidert årsregnskap og årsberetning utarbeides av leder, vedtas av
styret og oversendes deltagerkommunene til orientering.

§ 13

REGNSKAPSFØRING – REVISJON
Selskapets regnskaper skal avlegges etter hensiktsmessige
regnskapsprinsipper.
Styret velger revisor.

§ 14

UTTREDEN/OPPLØSNING AV SELSKAPET
Dersom en enkelt deltager velger å gå ut av selskapet, må vedtak fattes
av kommunestyret/fylkestinget selv, og framlegges for styret med 1 års
varsel, jfr. KL`s § 27.
Krav om oppløsning av samarbeidet skal behandles av de enkelte
deltagere og må være godkjent av samtlige deltakere.

§ 15

ENDRING AV VEDTEKTENE
Endringer i vedtektene krever tilslutning fra min. 2/3 av
deltagende kommuner/fylkeskommunen.
Styret gis fullmakt til å foreta mindre endringer i vedtektene ved behov.

§ 16

ANDRE BESTEMMELSER
Selskapet skal forholde seg til vanlig kommunal forvaltningspraksis
med bakgrunn i kommunelovens bestemmelser og forskrifter.
Likeledes skal Forvaltningslovens og Offentlighetslovens
bestemmelser gjelde for selskapets virksomhet.
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