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Forslag til vedtak
Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:
1. Styret gis fullmakt til å avklare betingelser for en fusjon med Kontrollutvalg Fjell IKS.
2. Representantskapet tar i ekstraordinært møte høsten 2022 stilling til resultatet av
forhandlingene, eventuelt også forslag til ny selskapsavtale og forslag til nytt
budsjett for 2023.
Vedlegg
Utredning av sammenslåing
Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalg Fjell 28.02.22 med vedtak om å søke inntreden
Årsregnskap for 2020 - Kontrollutvalg Fjell IKS
Saksopplysninger
Styret i sekretariat for kontrollutvalgene i fjellregionen, Kontrollutvalg Fjell IKS (Fjell), har
vedtatt en anbefaling til eierne om å fusjonere selskapet inn i Konsek Trøndelag. Vedtaket
(vedlagt) lyder:
Styret slutter seg til utredningen, og anbefaler at det gjennomføres en fusjon med
Konsek Trøndelag IKS gjeldende fra 1. januar 2023.
I et eiermøte umiddelbart etter styremøtet kom det fram at eierne støtter en fusjon. Styrets
vedtak er oversendt Konsek Trøndelag for behandling i selskapets organer. For at fusjonen
skal kunne bli en realitet fra årsskiftet, må saken fremmes i ordinært møte i
representantskapet våren 2022.
Bakgrunn for henvendelsen om inntreden i Konsek
Styret ble i desember 2021 orientert om at det kunne komme en henvendelse fra Fjell om
mulig inntreden, jf. styrets sak 53/21. Som et ledd i Fjells sonderinger møtte styrelederen og
de to ansatte i selskapet Konseks styreleder og nestleder samt daglig leder 21.01.2022.
Hensikten med møtet var å gi Fjell et bedre beslutningsgrunnlag for en eventuell fusjon.
Tema i møtet var Konseks faglige tilbud, satsingsområder og økonomi. I tillegg diskuterte
man mulighetene for å opprettholde kontoret i fjellregionen og for å utvide dagens 1,5
årsverk til 2.
Administrasjonen i Fjell har på bakgrunn av sonderingene utredet spørsmålet om fusjon med
ett av to aktuelle sekretariat. Utredningen følger vedlagt.
Konklusjoner og anbefalinger i utredningen
Fjell ønsker sammenslåing med et annet sekretariat av tre årsaker:
• Kontrollutvalgene behandler flere og mer komplekse saker enn tidligere. Disse
sakene medfører at sekretariatet må ha bredere kompetanse enn tidligere. Med
to ansatte har Fjell begrensete muligheter for å ha den ønskede faglige
bredden.
• Fjell har i ikke et eget sak-/arkivsystem. Selskapet mener at endringene i
arkivloven vil utløse krav om å skaffe et slikt system. Det vil påføre selskapet
investerings- og driftskostnader, som må belastes eierne.
• Sårbarhet. Selskapet er sårbart for sykefravær. I tillegg er det utfordrende å

rekruttere personer med riktig kompetanse.
Fjell ønsker å opprettholde kontoret i regionen. Det er også et ønske om å øke antall årsverk
fra 1,5 til 2.
Utredningen konkluderer med at Konsek Trøndelag framstår som det beste alternativet for
en fusjon. Konsek har et bredt fagmiljø, kostnadseffektiv drift og en stabil og god økonomi.
Økonomi
De nye eierkommunene vil betale honorar etter samme modell som dagens eierkommuner.
Honoraret vil dermed dekke driftskostnadene fra dag én. Honoraret kan dekke en eventuell
økning i antall årsverk fra 1,5 til 2.
Honorar i 2023 for dagens eiere av Kontrollutvalg Fjell IKS
Kommune Innbyggere
Honorar 2023
Folldal
1 545
228 000
Tolga
1 562
228 000
Os
1 891
228 000
Holtålen
1 981
228 000
Alvdal
2 432
228 000
Rennebu
2 486
228 000
Røros
5 581
261 000
Oppdal
7 001
294 000
1 923 000
Årsregnskapet for 2020 (vedlagt) viser at Fjell har en udekket framtidig pensjonsforpliktelse
på om lag kr 2,5 millioner. En virksomhetsoverdragelse vil også medføre kostnader til
arkivering for selskapet som avvikles. Utover dette er det ingen større, uavklarte økonomiske
forpliktelser i selskapet.
Vurdering
Konsek Trøndelag er et stort sekretariat i nasjonal målestokk, men et relativt lite fagmiljø i
antall ansatte. En inntreden fra Fjell er derfor positiv for Konsek, som dermed får 10,6
årsverk mot dagens 8,6. En fusjon vil tilføre selskapet ny kompetanse og gi større faglig
bredde. I tillegg blir det flere eiere å fordele faste utgifter på.
Et avdelingskontor betyr noe kostnader til lokaler og utstyr. En gjennomgang av økonomien i
fusjonen viser likevel at honoraret fra de nye eierne vil finansiere to årsverk med det som
hører til; kontorkostnader, kostnader til kurs- og kompetanseheving, reiseaktivitet, overtid
osv. Med de oppgavene som ligger i kontrollutvalgsarbeidet i Konsek, mener daglig leder at
det er nødvendig med om lag to årsverk for å betjene kontrollutvalgene i fjellregionen. Hvis
man ikke øker stillingsressursen, så kan for eksempel grunnbeløpet i honoraret reduseres
med kr 10.000 pr. eierkommune.
Hvis fusjonen skjer som en virksomhetsoverdragelse er det nødvendig å sikre dagens eiere
mot skjulte framtidige økonomiske forpliktelser og gjøre nødvendige organisatoriske
avklaringer:
• Pensjon: Konsek har i dag dekket alle framtidige pensjonsforpliktelser for sine
medarbeidere. Det er rimelig at Fjell-kommunene dekker sine framtidige
pensjonsforpliktelser før en eventuell fusjon.
• Arkiv: Ved en virksomhetsoverdragelse opphører Kontrollutvalg Fjell.
Kontrollutvalgenes arkiv skal derfor avleveres. Selskapet bør dekke kostnadene
til klargjøring og arkivering.
• Medarbeidere: En virksomhetsoverdragelse innebærer at selskapets ansatte
overføres til ny arbeidsgiver med de rettigheter og plikter som følger av
arbeidsavtalen med nåværende arbeidsgiver. Virksomhetsoverdragelsen bør

ivareta så vel Konseks som de nye medarbeidernes interesser og må skje
innenfor rammene av arbeidsmiljøloven.
Konsek er i sitt femte driftsår og er i dag et kompetent, men lite fagmiljø. Vi arbeider for tiden
med flere utviklingsprosjekt som skal gi bedre tjenester til kontrollutvalgene. Selskapet er
derfor godt rustet for å ta imot nye medarbeidere og flere eiere.
Konklusjon
Daglig leder anbefaler å gjennomføre en fusjon mellom Konsek Trøndelag og Kontrollutvalg
Fjell. Styret bør få fullmakt til å gjøre nødvendige avklaringer med styret i Kontrollutvalg Fjell,
slik at eierkommunene kan tre inn i Konsek fra 1.1.2023.
Når detaljene for deltakelsen er klar, vil det være behov for et ekstraordinært møte i
representantskapene, som tar stilling til resultatet av forhandlingene; forslag til ny
selskapsavtale, økonomiplan for perioden 2023-2026 med budsjett for 2023, og forslag til
honorar for hver deltaker.

