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FORORD  
 
Styret for IKT Agder IKS presenterer her årsmelding for selskapets drift i 2019. Årsmeldingen gir et 
godt bilde av status i selskapet og viktige tiltak og hendelser i året som har gått. 
 
Året startet med IKT Agder (§27) som etter hvert ble nedlagt fra 1 juli. Fra samme dato 
«gjenoppstod» selskapet som interkommunalt selskap med to nye eiere. Dette har medført en 
endring av styringsstruktur, og at selskapet nå er underlagt lov om interkommunale selskaper. Skiftet 
har også medført at det for 2019 kun foreligger regnskap for det interkommunale selskapet. 
Imidlertid bør driften i §27 selskapet sees i sammenheng for å få et samlet bilde av utviklingen av 
selskapet for året. Styret mener selskapet leverer i henhold til de forventninger eierkommunene har.  
 

Økonomien i selskapet er god. For 2019 kan en presentere et positivt resultat på vel 0,6 mill. 
kroner. Dette gir et budsjett avvik på mindre enn 2% noe som er veldig bra og vitner til god 

økonomistyring av selskapet. Sammenligning med tilsvarende selskaper viser at vi leverer både i 
forhold til pris og kvalitet på tjenestene. 
 
Prisen som eierkommunene betaler har de siste årene blitt redusert. Kommunenes totale IT-
kostnader øker imidlertid på grunn av økt uttak av tjenester og produkter. Listen over antall 
prosjekter selskapet har vært involvert i vitner om høy aktivitet både i forhold til eierkommunene og 
internt i selskapet. 
 
Aktiviteten i selskapet har vært stor i 2019. Nye Agder fylkeskommune valgte selskapet som sin IT 
avdeling/leverandør og selskapet har i den forbindelse hatt stor aktivitet med å gjennomføre IT 
prosjekt for sammenslåing av de to fylkeskommunene. Vest-Agder fylkeskommune sin IKT avdeling 
ble fusjonert inn i selskapet 1.7.2019 med 8 ansatte. Kulturbygning i sammenslåingsprosessen har 
vært viktig og alle ansatte er nå godt integrert i selskapet.  
 
Samtidig som selskapet er nyetablert og i vekst, har det vært stort fokus på daglig drift for våre eiere 
- noe som vises i høyere oppetid av systemene og bedre og raskere respons ved support og 
henvendelser enn tidligere år. 
 
Kommunesektoren har store utfordringer i årene framover. Dette skyldes bl.a. store demografiske 
endringer og usikkerhet i forhold til økonomiske rammebetingelser. I denne situasjonen har vi tro på 
at IKT Agder har en viktig rolle å spille. God brukerservice og utvikling av gode digitale tjenester vil 
være sentralt for at kommunene skal makte de omstillinger som vil bli nødvendige.  
 
Flere kommuner ønsker å tilslutte seg selskapet 
 
Årsmeldingen presenterer driften i begge selskapene (§27 og IKS). 
 
Selskapet har mange dyktige og motiverte ansatte. Det er svært gledelig at sykefraværet fortsatt er 
lavt. I et år med store omstillinger og høy prosjektaktivitet er dette imponerende. Det er viktig at en i 
fremtiden legger stor vekt på kompetanseutvikling og godt arbeidsmiljø.  
 
Styret vil takke selskapets ledelse, tillitsvalgte og ansatte for godt samarbeid og stor innsats i 2019. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tor Sommerseth 
Styreleder 
 
 



       

  Årsmelding 2019|  side 4  

 

REPRESENTANTSKAP 
Representantskapet er selskapets øverste organ og eierne utøver sin myndighet i selskapet gjennom 
dette fora.  
 
Representantskapet avholdt fire møter i 2019, hvor noen av de viktigste sakene som kan nevnes: 

 Utnevnelse av styre, revisor og porteføljeråd 

 Behandling og godkjenning av selskapsavtalen til selskapet 

 Årsregnskap 2018 og årsmelding 2018 

 Strategisk samarbeid mellom medlemmene om overordnede mål for selskapet 

 Igangsettelse av digitaliseringsprogram 

 Behandling av styringsdokument for selskapet  

 Generell informasjon om status av selskapet og pågående IKT-prosjekter 

 Budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2021 – 2023 

 Strategi 2025 
 

 
Etter årets eiermøte den 14 mars hvor temaet var «selskapets strategi mot 2025» kom det gode 
tilbakemeldinger og det ble pekt på en tydelig forventning og retning for hvor selskapet bør stå i 
2025.   
 
Representantskapet har ved utgangen av 2019 følgende medlemmer: 
 

Leder Tone Marie Nybø Solheim Grimstad  kommune 

Nestleder Ole Petter Skjævestad Vegårshei kommune 

Representant John Georg Bergh Aust-Agder fylkeskommune 

Representant Jarle Bjørn Hanken Tvedestrand kommune 

Representant Trond Aslaksen Risør kommune 

Representant Bo Andre Longum Froland kommune 

Representant Christina Ødegård Åmli kommune 

Representant Harald Danielsen Arendal kommune 

Representant Torill Neset Gjerstad kommune 

Representant Svein Skisland Vennesla kommune 

Representant Kristin Tofte Andresen Vest-Agder fylkeskommune 

 
Representantskapets medlemmer er rådmennene i de 11 eierkommunene. Fra 1.1.2020 slo 
fylkeskommunene seg sammen til Agder fylkeskommune og nytt medlem er Tine Sundtoft som 
erstatter John G. Bergh og Kristin T. Andresen. 

 

STYRET 
Styret hadde i 2019 ni styremøter. Det har vært løpende kontakt mellom styreleder og daglig leder. 
 
Sentrale saker som har vært behandlet i styret: 

 Fusjon med VAF IKT og Vennesla kommune 

 Årsregnskap 2018 og årsmelding 2018  

 Bemanningsplan 

 Eiermøte og strategisamling 

 Selskapsavtale for IKT Agder IKS 

 Fakturering av kommunale ressurser inn i IKT prosjekter/programmer 

 Strategi 2025 

 Budsjett for 2020 og økonomiplan for perioden 2021 – 2023 

 Generell informasjon om status i pågående IKT-fellesprosjekter 

 Generell informasjon om status og utvikling i selskapet 
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Styret hadde i 2019 følgende sammensetning:  

Leder Tor Sommerseth Ekstern styreleder 

Nestleder Ebba Laabakk  Aust-Agder fylkeskommune 

Medlem Karl Mork Arendal kommune 

Medlem Anne Torunn Hvideberg Tvedestrand kommune  

Medlem Odd Olav Haavorstad Ansattrepresentant IKT Agder 

Medlem Hanne Henstein Ansattrepresentant IKT Agder 
 

 

DAGLIG LEDERS REDEGJØRELSE  
Den 1.7.2019 skiftet IKT Agder selskapsform fra §27 til IKS. Samtidig som selskapet endret 
selskapsform tiltrådde Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune (VAF) inn som deleiere. 
Ansatte fra VAF ble virksomhetsoverført fra samme dato og selskapet hadde også fullt ansvaret for 
IKT drift og utvikling i Vest-Agder fylkeskommune. Overføring av driftsansvar og IKT ansatte fra 
Vennesla kommune var gjeldene fra 1.1.2020. 
 
For å se året under ett må regnskapet for §27- og IKS -selskapene sees i sammenheng selv om §27 
selskapet er avsluttet. 
 
Selskapets leveranser av IKT tjenester til eierkommunene er hovedsakelig innen 
service/supporttjenester, drift/forvaltning av systemer og tjenester, avtaleforvaltning av IKT-
kontrakter og rådgivning/videreutvikling av systemer og tjenester i nært samarbeid med 
eierkommunene.  
 
IKT Agder 2025 strategi: 
Under eiermøtet 14 mars var hovedtemaet - «selskapets strategi mot 2025». Selskapets 2020 
strategi gikk mot slutten og med endringer i både eier, tjeneste og selskapsstruktur var det stort 
behov for å legge en ny strategiplan for de neste 5 årene. Med utgangspunkt i regionplan 2030, 
kommuneplaner og evaluering av selskapets 2020 strategi - fikk vi gode tilbakemeldinger fra våre 
eiere om en tydelig forventning og retning for hvor selskapet bør stå i 2025.  
 

Som aksjonspunkter fra samlingen satte selskapet ned et utvalg bestående av ledergruppen, digitale 
-arkitekter og -rådgivere og tillitsvalgte. Utvalget fikk ansvaret for å lage en felles ramme som igjen 
skulle bli grunnlaget for overordnet strategi dokument (5år’s plan). For å få en bred forankring i 
selskapet har avdelingsledere gjennomført arbeidsmøter i egne avdelinger. 
 
For selskapets eiere har det vært viktig å finne en god og synlig strategi som er ambisiøs og møter 
våre forventninger. Samtidig skal den være forståelig, synlig og enkel å formidle. 
Strategien består av 3 trinn – 5år (Overordnet strategi), 2 år (Justering/revisjon) og 1 år 
(Handlingsplaner).  
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Planen ble presentert, behandlet og godkjent av styret 25 september og godkjent av 
representantskapet 9 oktober. Representantskapet ønsket at selskapet skulle ha særlig fokus på 
gevinst området. Våre fokusområder de neste 5 årene blir derfor: 

 
 «Brukeren i sentrum» -For brukerne vil gode digitale løsninger bidra til en enklere og mer effektiv hverdag. 
Med brukere menes både innbyggere, ansatte, frivillig sektor, offentlige og private virksomheter. IKT Agder skal 
gjennom gode og sammenhengende digitale tjenester bidra til helhetlige og gode tjenestetilbud. Mange 
brukere er vant med heldigitale løsninger som alltid er tilgjengelig og forventer at det offentlige leverer det 
samme. 

 
 «Mere IT for pengene» -Gevinstrealisering krever et helhetlig og systematisk arbeid som involverer både 
prosjektene og organisasjonene hvis man skal hente ut potensialet. 
Effektivisering handler om å finne fram til områder som kan løses rimeligere og smartere, men alle 
effektiviseringstiltak må sees på i sammenheng , ledes, styres og synliggjøres. 

 
 «Hele Agder sin IKT avdeling» -selskapet har ambisjon om å levere sine tjenester til hele regionen. Utvidelse av 
medlemmer og tjenestespekter krever at selskapet har kontroll med gode prosesser som muliggjør at selskapet 
kan vokse uten at dette går på bekostning av tjenesteleveransen til eksisterende medlemmer. 

 
 «Modig og i front på tjenesteutvikling» 
-Vi kan ikke bruke gårsdagens løsninger på morgendagens utfordringer. For å forberede seg på å løse flere 
oppgaver med mindre ressurser er det et stort behov for å utvikle nye løsninger, dele erfaringer internt og 
ekstern og jobbe på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. 

 
 «Den gode arbeidsgiver» -ansattes kompetanse og kunnskap utgjør selskapets største verdi. Riktig bruk av den 
enkeltes kompetanse er et virkemiddel for kvalitet i og utvikling av tjenestene. IKT Agder skal være en god 
arbeidsplass, kjennetegnet av et inkluderende arbeidsmiljø hvor ansatte opplever arbeidsglede og bidrar til en 
god oppgaveløsning og måloppnåelse. 

 
 «Bidrar til å løfte Norge digitalt» -selskapet skal gi innbyggerne og næringslivet et heldigitalt møte med 
offentligsektor gjennom smarte, effektive og samordnende tjenester. Mål om å utarbeidefremtidens IKT 
tjenester, som kan komme hele landet til gode. 
 
Sammenslåing av Aust-Ager fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune til Agder 
fylkeskommune: 
Store deler av selskapets ressurser og tid siste halvår har gått med til sammenslåingsprosessen 
mellom Aust- og Vest- Agder fylkeskommuner. Selskapet har bidratt med prosjektledelse, digital 
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rådgivning, teknisk kompetanse og driftsoppgaver. Selskapet har bidratt til at 15000 elever i begge 
fylkeskommunene ble flyttet til felles infrastruktur med ny og felles læringsplattform. Ca 3200 
brukere ble flyttet til ny infrastruktur med ny organisasjonsstruktur og nye systemer.  
3500 pc’r måtte migreres. Samtidig skulle SAMS (tidl veivesenet) etableres som nytt tjenesteområde 
for Agder fylkeskommune. Dette betydde at vi måtte overføre og håndtere over 20 terrabyte med ny 
data, kjøpe inn og forvalte over 70 nye systemer og sette opp infrastruktur for 6 nye lokasjoner. 
 
 
Andre sentrale aktiviteter i 2019 var: 
 

IKT-prosjekter for øst 
kommunene 

For å komme opp på samme plattform var det viktig at øst 
kommunene fikk samme hovedsystemer som resten av 
samarbeidet. Dette gjelder i hovedsak: 

 ERP 2 

 Sak/Arkiv 2 

IKT- prosjekter for 
fylkessammenslåing 

Prosjekter til ny fylkeskommune:  

 Etablering infrastruktur 

 Inntak for skole 

 Internkommunikasjon og samhandling 

 Nettsteder 

 Sak- og arkivløsning 

 ERP 

 SAMS IKT 

 Bistand i PMO 

 Tannhelse 

IKT-felles prosjekter  Prosjekter i felleskapet: 

 Bookingsystem-utleie 

 BAS (barnehagesystem) 

 BarArkiv i sky 

 Forprosjekt prosjektøkonomi 

 Fagsystem PPT 

 Nye kommunenummer 

 Office 365  

 Nytt kvalitets- og avvikssystem 

 Service Management System 

 eByggeSak 

 Renovasjonssystem 

 
I tillegg har digitaliseringsprogrammet levert en felles RPA plattform og «innbygger» tjeneste 
plattform. 
 
Selskapet har i 2019 hatt et høyt aktivitetsnivå.  Samtidig som det har vært levert på prosjekt og 
utvikling, har selskapet også stort fokus på operativ og daglig tjenester innen support, drift, 
forvaltning. Det har gjennom året vært arbeidet godt med utvikling av arbeidsmiljøet. Dette arbeidet 
fortsetter som en naturlig del av en kontinuerlig utviklingsprosess. 
 
Resultatet av alle prosjektene som kjøres vil innen få år være at kommunene får en totalt fornyet og 
oppgradert IKT-løsning, med betydelige muligheter for effektivisering og nye, smarte måter å jobbe 
på.   
 
Daglig leder vil takke eierkommunene for et godt samarbeid i året som har gått. Det har vært stor 
aktivitet og vilje til å utvikle IKT som et strategisk verktøy. Takk også til styret og representantskapet 
for å ta en aktiv rolle i å utvikle selskapet. En stor takk til alle ansatte for engasjement og «stå-på 
vilje» for at selskapet kan levere gode og forutsigbare IKT-tjenester.  
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ORGANISERING 
Selskapet er organisert i følgende avdelinger: 
 

Funksjon Navn leder Avdeling 

Daglig leder Rune Johansen Stab 

Avdelingsleder Solveig Aanjesen Servicesenter 

Avdelingsleder Tonny Morewood Teknologi 

Avdelingsleder Rune Møster Forvaltning 

Avdelingsleder Ronny Tellefsdal Sunde Teknisk leveranse 

Konst. Avdelingsleder Thomas Henriksen Innovasjon og prosjekt 

 
DRIFT 
Avdeling Servicesenter 
 
Avdelingen Servicesenter består ved utgangen av 2019 av 23 fast ansatte fordelt på 22,5 årsverk.  I 
tillegg har IKT Agder i 2019 ansvar for 4 lærlinger/ stillingshjemler som er knyttet opp mot 
Servicesenter. IKT Agder Servicesenter ble styrket med 5 kolleger i forhold til 
virksomhetsoverdragelse knyttet til fylkes sammenslåing.  
 
Servicesenter har deltatt aktivt med å øke kundetilfredshet og arbeidsmiljø. Aktivt arbeid gjennom 
2019 har holdt sykefraværet i avdelingen nede, men det vil i 2020 være ytterligere fokus på tiltak og 
oppfølging av den enkelte medarbeider. Kundetilfredshet og arbeidsmiljø vil også være 
fokusområder for Servicesenter i 2020.  
 
Servicesenter er organisert basert på matriseorganisering, og det er et godt samarbeid mellom de 
ulke avdelingene. Det er et spesielt tett samarbeid med Teknisk leveranse knyttet til driftsoppgaver. 
Ressursene benyttes på tvers av avdelingene, ansvar og ressurser, uavhengig av avdelingstilhørighet. 
I 2019 har det vært høyt fokus på å etablere, videreutvikle rutiner og felles kultur i IKT Agder.  
 
Servicesenterets hovedfunksjoner: 

 Servicedesk som behandler henvendelser fra brukere, gjennom ulike kanaler 

 Servicedesk skal være kontaktpunkt for henvendelser og forespørsler 

 Serviceteknikere som bistår brukere ute på eierkommunenes lokasjoner, eller fjernstyrt. 

 Serviceteknikere som drifter applikasjoner. eksterne og interne behov 
 
Servicesenteret skal: 
 

 Avdelingen skal bidra til effektive og kundetilpassede løsninger 

 Gi god og riktig informasjon til brukerne, både knyttet til driftsmeldinger og annen sentral 
informasjon.  

 Arbeide proaktivt for å holde stabil drift, knyttet til problemer eller feil 

 Videreformidle henvendelser i organisasjonen. 

 Bidra til innføringsstøtte ved realisering av nye produkter og tjenester.  

 Bidra til utvikling av rutiner og arbeidsprosesser for videre vedlikehold.  

 Bistå ved leveranse og klargjøring av klientutstyr til bruker. 

 Klientforvaltning, leiemodellen for våre eiere.  

 Håndtere innkjøp for våre eiere, etter standard oppsett. 

 Applikasjonsforvaltning, oppdateringer og drift. 

 Bistå – interne prosjekter – eksterne prosjekter 
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Servicedesk har åpningstider fra kl. 0730 - 1600. Utvidet åpningstid realiseres gjennom forskjøvet 
arbeidstid og fungerer tilfredsstillende. Det gjennomføres som et samarbeid mellom Servicesenter 
og Teknisk Leveranse. 
 
Totalt i 2019 er det registrert 29.285 henvendelser, dette både fra eiere og andre selskap. Footprints 
ble fra 1.11.18 felles Service Management System for alle våre eiere i IKT Agder, og i løpet av 2019 
har vi knytte til oss ytterligere enheter. I 2019 er det gjennomført prosjekt for innføring av nytt 
Service Management System. Det ble valgt skyløsningen Nilex, oppstart nytt system i IKT Agder 
27.12.19.  
  
Det er en økning av antall registrerte henvendelser fra 2018 til 2019. Dette er knyttet opp til en 
økning i antall brukere og innføring av nye tjenester. Det er utført store endringer og tilpasninger i 
infrastrukturen. Det har vært arbeidet i 2019 med forbedrede arbeidsprosesser, endringer i 
infrastruktur og fokus på reduksjon av gjentagende henvendelser. Flere selvbetjeningsløsninger er 
innført og IKT Agder med å tilgjengeliggjøre flere Selvbetjeningsløsninger for sluttbruker. 
 
Chat funksjonen ble innført i 2018 – den er tilgjengelig for alle våre brukere. Oversikt for 2019 viser 
at den ikke er tatt i bruk i den grad det var forventet, men tiltak videre inn i 2020 vil gjøre den mer 
synlig og attraktiv. Informasjon sendes til ulike kanaler, avhengig av informasjonens art.  
Internt intranett side for IKT Agder ansatte, Inn.Sia benyttes til nyttig og god informasjon til alle 
ansatte. Her er også veiledninger og dokumentasjon tilgjengelig. 
«Ikt.sia» er opprettet og gjort tilgjengelig for alle sluttbrukere. Her er det gjort tilgjengelig snarveier, 
selvbetjeningsløsninger, informasjon, chat og info om driftsforstyrrelser. IKT.Sia benyttes frem til 
27.12.19, da ble den erstattet av nytt Service Management System og selvbetjeningsportalen iktsia. 
 
Servicesenter avdelingen har i 2019 arbeidet videre med effektivisering av overvåking. Vaktordninger 
utenfor ordinær arbeidstid og dedikerte ressurser har ansvar for overvåking innenfor normal 
arbeidstid.  
 
I 2019 har det vært utført store endringer, interne og eksterne prosjekter. Servicesenter er en viktig 
bidragsyter inn mot oppgavene, både i forhold til planlegging og gjennomføring av prosjekter og 
oppgaver i linjeorganisasjonen. 
 
 

Avdeling Teknologi 
 
Avdelingen består ved utgangen av 2019 av 8 årsverk og har ansvar for og ivaretakelse av blant annet 
følgende oppgaver: 
 

 Basis infrastruktur som benyttes av alle brukere i samarbeidet 

 Videreutvikling av den teknologiske plattformen og infrastrukturen 

 Ivareta og utvikle en helhetlig sikkerhetskultur i selskapet 

 Teknisk arkitektur og løsningsdesign, videreutvikle denne, samt bistå andre avdelinger og 
prosjekter hvor dette er sentralt 

 Planlegge, koordinere og implementere nye tekniske løsninger og tjenester 

 Sikre god identitetsforvaltning 

 Utvikling av en helhetlig klientportefølje 

 Videreutvikle tjenester og forvaltning av systemer med tanke på best mulig kvalitet og 
økonomi 

 Bistå med teknisk produktstøtte og oppdragsbasert prosjektstøtte ved behov 

 Forvalte og utvikle test- og utviklingsmiljøer og gjennomføre ulike «proof of concepts» i 
henhold til behov 

 
Avdelingen består av høyt kompetente medarbeidere som har sine spesialiserte fag og 
fokusområder. Disse er også delaktige i utførelse av aktiviteter med prosjektdeltakelse, 
forvaltningsgrupper, sikkerhetsforum og ansvarlig for teknisk styringsgruppe.  
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I 2019 har avdelingen fortsatt med videreutvikling, konsolidering og forbedring av grunnleggende 
infrastruktur hvor fokusområdet for 2019 i stor grad har dreid seg om sikkerhet og etablering av 
proaktivitet, innenfor dette området. På bakgrunn av høy aktivitet i selskapet har planlagt arbeid 
med infrastruktur ikke nådd alle de målene som ble satt for 2019.  
 
Avdelingen har vært tungt involvert i flere av prosjektene med etablering av den nye 
fylkeskommunen, og det er i den forbindelse gjennomført en rekke forbedringer i infrastrukturen 
som også vil komme IKT Agder samarbeidet til gode i 2020. Det er arbeidet videre med utviklingen av 
plattform for skytjenester, og i større grad tilpasset den for bruk av Office 365 plattformen på en 
sømløs måte for brukerne. Dette har også vært nødvendige tiltak for å tilpasse leveransene våre for 
nye fagsystemer som leveres fra eksterne skyleverandører. IKT Agder har tilrettelagt for, og leverer 
selv identitetsløsningene som benyttes til disse tjenestene. 
  
Året 2019 har i også vært preget av sammenslåingsprosessen i Agder fylkeskommune og overtakelse 
av driftsmiljøet til Vest-Agder fylkeskommune. Store deler av avdelingen har vært delaktig i denne 
prosessen, og har levert en formidabel innsats både i forbindelse med skolestart og overgangen ved 
nyttår. Det vil i 2020 bli arbeidet videre med applikasjonskonsolidering og videre avvikling av 
tjenester og datarom i de gamle fylkeskommunene.  
 
Av markante infrastruktur endringer kan følgende nevnes: 

 Alle ansatte i 8 kommuner og 2 fylkeskommuner har i løpet av 2019 blitt migrert til Office 
365 og tatt i bruk e-post og skylagring. 

 Etablering av tjenesten Microsoft Teams og overgang fra samhandlingsløsningen Skype til 
Microsoft Teams  

 Innlemmet og etablert tre nye kunder; Vest Agder Museet, Agder Renovasjon og Agder 
Kollektiv trafikk 

 Etablert infrastruktur til en ny fylkeskommune med til sammen 15000 elever og ca. 4000 
klienter med tilhørende tjenester og kompleksitet innenfor mange fagområder.  

 Bistått fylkeskommunene med rådgivning i forhold til å utarbeide en generell lagringspolicy. 

 Overtakelse av driftsmiljøet i tidligere Vest Agder fylkeskommune med anslagsvis 300 
servere.  

 Etablert en ny terminalserver løsning som skal understøtte leveranse av tjenester knyttet til 
applikasjoner som behandler sensitive personopplysninger. 

 
Avdelingen har i løpet av året styrket kompetanse ytterligere ved at de flere ansatte har gjennomført 
kurs og seminarer innenfor eksisterende og nye tjenesteområder/teknologier. Denne aktiviteten vil 
bli ytterligere intensivert i 2020. 
 
 

Avdeling Forvaltning 
 

Avdelingen hadde ved utgangen av 2019 følgende bemanning: 5 forvaltningsansvarlige, (en for hver 
av de 4 sektorer og en med ansvar for integrasjoner), 2 systemansvarlige (Sak/arkiv og ERP); en 
innkjøpsleder, en produktleder og avdelingsleder. Totalt 10 personer. 
 
Forvaltningsansvarlige leder og fasiliteter forvaltningsarbeidet i hver sektor. Tiltak og «quick fix 
«iverksetters og utføres av forvaltningen. Større initiativ som krever investeringsmidler og 
prosjektorganisering løftes til styringsgruppene i hver sektor godkjenning. Dersom 
initiativet/prosjektforslag godkjennes, oversendes dette til Porteføljerådet for prioritering, og 
beslutning om når dette skal gjennomføres (ressurskabal IKTA og kommuner). 
Porteføljerådet tildeler ressurser, finansiering og utvelger prosjektstyret. Avdelingsleder Prosjekt og 
avdelingsleder Forvaltning er sekretariat for Porteføljerådet. 
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Forvaltingsavdelingen har gjennomført tiltak/videreutvikling i fagsystemene for 2,2 mil. kr. Dette er 
ført som investeringer og er innenfor den avtalte investeringsrammen. Videre er det gjennomført en 
rekke mindre forbedringer og oppdateringer for 1,1 mil. kr. 
 
Forvaltningsavdelingen er sentral i utvikling og ajourhold av tjenestekatalog og produktmodell som 
danner grunnlaget for kostnadsfordelingen i samarbeidet. Det ble gjennomført 8 anskaffelser i 2019 
og avdelingen utfører kontrakts forvaltning. Høsten 2019 overtok/inngikk IKT Agder 49 avtaler fra 
SVV på vegne av Agder fylkeskommune. 
 
Større aktiviteter 
Nye kommunenummer ble innført 1.1 2020 som følge av kommunereformen. Kommunenummer 
brukes aktivt i en rekke IT systemer og innføring av nye nummer har derfor resultert i mye arbeid. 
Forvaltningen har hatt ansvaret for å dette arbeidet i samarbeidet. Et stort arbeid som har bestått av 
å kartlegge systemer, utbedre og teste innføringen av nye kommunenummer. De største endringene 
og det største arbeidet var innen Teknisk sektor og integrasjoner mot ERP (fakturering). 
 
Forvaltningsavdelingen har deltatt med ressurser i EPR prosjektene for Agder fylkeskommune og 
kommunene i øst samt prosjekt sak og arkiv for Agder fylkeskommune. Forvaltningsavdelingen har 
forberedt mottak av prosjektene og faggruppene er utvidet med kompetente fagpersoner fra eierne. 
 
Høsten 2019 ble forvaltingsportalen utviklet. På dette nettstedet kan man følge aktivitetsnivået for 
alle sektorer og se referater fra porteføljeråd. Av andre større tiltak som er gjennomført kan 
følgende nevnes:  
 

 ERP: Eiendomsregister – ny modul i ERP 

 Helse: Innføring av DigiSos (pågår) og digital post/arkiv for NAV, Helse og omsorg, 
flyktningetjeneste. 

 Oppvekst: Innføring av Visma «min skole+», 2 faktor pålogging for skolesystemer (ansatte), 
østkommunene er kommet over på en felles avtale med vestkommunene for Visma flyt 
skole, som har gitt kostnadsreduksjoner. 

 Teknisk: Forprosjekt Nytt gebyrsystem er utført og prosjektet er iverksatt. 
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Avdeling Teknisk leveranse 
 
Avdelingen består ved utgangen av 2019 av 18 årsverk og har ansvar for ivaretakelse av blant annet 
følgende oppgaver: 
 

 Utføre proaktiv drift ved å overvåke de til enhver tid gjeldende tekniske løsninger i henhold 
til våre eierkommuners avtalte og gjeldende SLA 

 Arbeide proaktivt for å holde stabil drift knyttet til problemer eller feil 

 Være en god samarbeidspartner ved implementering av infrastruktur i forbindelse med 
større ombygginger og nybygg 

 Planlegging, koordinering og implementasjon av nye tekniske løsninger og tjenester 

 Supportere/hjelpe brukere ute i kommunene (på stedet service) 

 Vedlikeholde, dokumentere og bidra til å utvikle teknisk løsninger 

 Drifte og bidra til utvikling av plattform for nettverk 

 Bistå med teknisk produktstøtte og oppdragsbasert prosjektstøtte ved behov 
 
Teknisk leveranse ble opprettet i april 2018 i forbindelse med omorganiseringen da tidligere DDØ og 
IKT Agder IKS dannet IKT Agder. Teknisk leveranse sitt hovedfokus er å bidra med service ute i 
kommunene og drifte nettverksinfrastrukturen som er i kommunene. 
 
Den nye organiseringen er basert på en matriseorganisering, og oppgavene skal i større grad «flyte» 
mellom avdelingene. Teknisk leveranse har veldig tett og godt samarbeid med Servicesenter da dette 
er de to avdelingene som skal fokusere på drift, men det er også en suksessfaktor at man klarer å ha 
et tett samarbeid med de andre avdelingene i IKT Agder. Da IKT Agder gjennomførte omorganisering 
fikk også hver avdeling ett fagområde vi skal ha spesielt fokus på, og for Teknisk leveranse sin del er 
dette helse. 
 
Det ble totalt sett et overforbruk i forhold til budsjett i Teknisk leveranse. Dette er i all hovedsak 
knyttet til lønn for de stillingene som ble virksomhetsoverdratt fra Vest Agder fylkeskommune, og 
som da ikke lå inne i budsjettet for 2019.  
 
Av større tekniske endringer kan nevnes migrering av infrastruktur som skjedde i forbindelse med 
etableringen av Agder fylkeskommune. Teknisk leveranse har bidratt i denne omleggingen, da med 
hovedvekt på infrastruktur og nettverk i bygg.  
Siden Teknisk leveranse skal fokusere på fagområde helse, har det vært jobbet mye med leveranse 
av pasientvarsling til institusjoner. Dette prosjektet krever blant annet god dekning av wifi på 
institusjonene, og teknisk leveranse planlegger hva som må til for å få tilstrekkelig dekning, og 
planlegger også kablingen som må utføres. I 2019, har man jobbet med blant annet følgende 
institusjoner (vil også bli jobbet med i 2020): 

 Berge Gård (Grimstad) 

 Orreveien og Sandnes ressurs (Risør) 

 Gjerstadheimen (Gjerstad) 

 I4Helse 

 Agder renovasjon 
 
 
Alle våre eiere har pågående byggeprosjekter hvor IKT Agder bidrar med rådgivning, design og 
implementering av totalløsninger for nettverk. I 2019 har det blant annet blitt levert infrastruktur til: 
 

 Roligheden skole 

 Grimstad legesenter 

 Tvedestrand VGS (ferdigstilles i 2020) 

 Flytting av Grimstad legekontor 
 



       

  Årsmelding 2019|  side 13  

Avdeling Teknisk leveranse har i løpet av året styrket kompetanse ved at de fleste ansatte har 
gjennomført kurs og seminarer innenfor tjenesteområdene.  
 

Avdeling Prosjekt og Innovasjon 
 
Ved utgangen av 2019 er det tretten medarbeidere i avdelingen fordelt på 12,3 årsverk. Det er tilsatt 
fire nye prosjektledere i løpet av 2019.  
  
Avdelingen har to hovedfunksjoner:  

 Prosjektledelse 

 Innovasjon  
  
Avdelingen har i 2019 jobbet med levering av flere prosjekter og det har vært meget høy 
prosjektaktivitet.  Blant annet er de tidligere DDØ kommunene konsolidert med IKT Agder 
samarbeidets ERP og Sak/ Arkiv løsninger. Fylkessammenslåingen av Aust-Agder fylkeskommune og 
Vest-Agder fylkeskommune har også preget leveransene, spesielt mot slutten av året.  
Ved utgangen av 2019 pågår det 15 prosjekter og ett program, og i de fleste av disse prosjektene har 
avdelingen bistått med prosjektleder.   
 
Det jobbes kontinuerlig med å heve kvalitet og skape felles forståelse og tilnærming til IKT Agder sin 
prosjektmetodikk både i avdelingen og i eierkommunene. Bruken av prosjektportalen som verktøy 
har blitt intensivert i løpet av året.  
  
I tillegg til prosjektledelse leverer avdelingen tjenester innen digitalisering og innovasjon..  IKT Agder 
samarbeidet har igangsatt et eget digitaliseringsprogram for å styrke og fokusere satsingen på 
etablering av digitale tjenester og bruk av ny teknologi. Avdelingen bistår programmet både med 
programledelse, digital rådgiving, arkitektur og «proof of concept».  Det pågikk ved utgangen av året 
to målrettede aktiviteter som «proof of concept». 
 
Avdelingen arbeider med å etablere innovasjonsrammeverk og arkitekturstyring.   
  
Avdelingen har gjennom året hatt de fleste ansatte på et eller flere kurs/seminar for å 

vedlikeholde/øke kompetansen innenfor fagfeltene avdelingen representerer.  

 
PERSONAL- OG LØNNSFORHOLD  
 
Ved årsskiftet hadde IKT Agder samlet 79 fast ansatte og 4 lærlinger. Av de fast ansatte var det 17 
kvinner. Deres snittlønn utgjorde 98,05% av tilsvarende hos menn. Selskapet har en flat struktur 
uten noen hierarkisk oppbygning.  Selskapet har ingen ansatte i deltidsstilling.  
 
 

 

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60 + år Sum

Menn 9 11 23 12 7 62

Kvinner 1 4 5 6 1 17
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Selskapet forholder seg til KS tariffområde (KS bedrift) i forhold til bla. rammebetingelser for lønn. 
Selskapet benytter KLP som pensjonsleverandør (regulert i selskapsavtalen). Det er også tegnet en 
utvidet ulykkesforsikring for ansatte som dekker fritid, samt reiseforsikring (tjenestereiser). 
 
De ansatte har tilbud om en time trening i arbeidstiden hver uke, samt delvis refusjon for 
treningsavgift ved treningsstudio. 
 
Det var i 2019 ingen skader eller ulykker blant ansatte knyttet til arbeidsforhold eller arbeidsplass.  
 
Kompetanse er en av selskapets viktigste verdier. IKT som fag endrer seg raskt og det satses hvert år 
på kompetanseutvikling. På grunn av stort aktivitetsnivå i selskapet i 2019 har kurs og kompetanse 
tiltak blitt noe nedprioritert. 
 

SYKEFRAVÆR 
Som det går fram av tabellen under, er den samlede fraværsprosenten for selskapet i 2019 på 3,98%.  
 

 
Fraværet i 2019 er i hovedsak langtidsfravær som ikke er arbeidsrelatert. 

 
Sykefraværet er lavt med tanke på aktivitetsnivået selskapet hadde i 2019 med sammenslåingen av 
fylkeskommunene, virksomhetsoverdragelse av IKT ansatte fra Aust og Vest Agder fylkeskommuner, 
implementering av felles Sak/Arkiv og ERP for kommunene i vest mm.  
 
Arbeid med sykefravær er en kontinuerlig prosess som selskapet jevnlig rapporterer på. Målet er å 
holde sykefraværet lavt.  
 

MEDARBEIDERTILFREDSHET OG BRUKERTILFREDSHET 
Det har vært gjennomført medarbeiderundersøkelse og brukerundersøkelse i 2019  
 
Medarbeiderundersøkelsen som ble brukt var «10 faktor medarbeiderundersøkelse» fra 
Kommunenes Sentralforbund. Dette er en undersøkelse som er godt utarbeidet og brukes i de fleste 
kommuner og kommunale underselskaper i Norge. 
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Medarbeiderundersøkelse: 

De enkelte avdelinger arbeider med tiltak for å følge opp undersøkelsen. 
 
 
Brukerundersøkelse: 
Det ble gjennomført en brukertilfredshetsundersøkelse høsten 2019. Det kom inn 3.100 svar, som gir 
en svarprosent på 23 %. Den generelle tilfredsheten er gjennomsnittlig 4,73 på en skala fra 1 (svært 
misfornøyd) til 6 (svært fornøyd), dette marginalt høyere enn forrige undersøkelse som ble 
gjennomført i 2017. Undersøkelsen ble sendt til alle ansatte i de åtte kommunene og Aust-Agder 
Fylkeskommune, samt mindre virksomheter som får sine tjenester levert av IKT Agder. 
Svarprosenten var ganske lik for alle, og alle sektorer er godt representert.  
 
Resultatene var svært positive, spesielt fordi det i toårsperioden har vært store endringer for mange 
av medlemmene. Høstens driftssituasjon var også preget av forberedelsene til sammenslåing av 
fylkeskommunen og flere store prosjekter. Det kom mange konstruktive tilbakemeldinger og 
forbedringsønsker som selskapet jobber videre for å imøtekomme. 
 

MILJØ 
Selskapet er Miljøfyrtårnsertifisert og sertifiseringen fornyes årlig. Det arbeides kontinuerlig med 
styrking av selskapets internkontroll og bevisstgjøring på forurensing og energibesparelse. 
 

ØKONOMI 
 
Formelt behandles bare IKS regnskapet. §27 selskapet finnes ikke lenger. Resultatet for §27 ligger i 
IKS regnskapets balanse og behandles heller ikke som en del av årets resultat. For at det skal være en 
sammenheng med budsjett er det derfor laget egne oversikter som viser summen av «27 selskapet 
og IKS regnskapets drift for året. 
 
Selskapet har utviklet en prismodell for eierkommunene som er grunnlag for betaling for selskapets 
tjenester. Den enkelte kommune betaler i utgangspunktet for de tjenester som rent faktisk tas ut. 
Dette gir en forutsigbarhet både for den enkelte kommune og selskapet.  

Mindreforbruk for IKS’et i 2019 for selskapet på drift er 626.542,-  
 
En del av dette overskuddet fremkommer ved at prosjekter også i 2019 ble skjøvet ut i tid, slik at 
rente- og avdragsbelastningen ble mindre enn budsjettert. 
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DRIFTSREGNSKAP OG BALANSE MED NOTER 1 -9 
 
HOVEDOVERSIKT DRIFT IKT AGDER IKS (VIRKSOMHET FRA 1.07- 31.12) 
 

 
 

INVESTERINGSREGNSKAPET (VIRKSOMHET FRA 1.07- 31.12) 
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BALANSE (VIRKSOMHET FRA 1.07- 31.12) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Økonomisk oversikt balanse Regnskap 

Noter 2019

Anleggsmidler

IKT utstyr (2.24) 8 89 625 289

KLP egenkapitalinnskudd (22170045) 745 080

Pensjonsmidler (2.20) 48 871 591

Sum Anleggsmidler 139 241 960

Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer (2.13) 16 673 895

Kasse, postgiro, bankinnskudd (2.10) 13 934 212

Sum Omløpsmidler 30 608 107

SUM EIENDELER 169 850 067

Egenkapital

Bundne fond -12 989 502

Regnskapsmessig mindreforbruk (2.5950) -626 543

Udekket i investeringsregnskapet 33 350 530

Kapitalkonto (2.5990) 9 -18 139 600

Sum Egenkapital 1 594 885

Langsiktig gjeld

Pensjonsforpliktelse (2.40) -58 066 646

Andre lån (2.45) -63 035 714

Langsiktig gjeld -121 102 360

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld (2.32) -50 342 592

Kortsiktig gjeld -50 342 592

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -169 850 067

Memorialkonto

Ubrukte lånemidler (2.91) 0

Sum Memorialkonto 0

Motkonto for memoriakontiene (2.99) 0

MOTKONTO MEMORIA 0
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SAMLET OVERSIKT FOR HELE ÅRET (§27 OG IKS ) 

 

 
 
 
 
 

§27+IKS §27+IKS

Budsjett Regnskap B-R Regnskap 

Driftsinntekter og refusjoner Note 2019 * Drift Avvik Driftsprosjekt

Avtalesalg eiere 2 -139 026 000 -139 941 409 915 409 0

Andre inntekter -3 000 000 166 026 -3 166 026 -13 493 714 

Salg til ikke-eiere -2 510 000 -4 557 106 2 047 106 -2 476 753 

Merverdiavgift som gir rett til mva komp -15 850 753 15 850 753 -5 186 161 

Refusjon for virksomhetsoverdratte stillinger 3 -5 730 000 5 730 000 0

Refusjoner fra andre -1 099 207 1 099 207 0

Sum salg og andre inntekter -144 536 000 -167 012 449 22 476 449 -21 156 628 

Driftskostnader
Lønn- og sosiale omkostninger 4 52 866 000 56 334 989 -3 468 989 396

Løpende driftsutgifter 4 275 000 3 969 931 305 069 1 525 794

Leie,lisenser og brukerstøtteavtaler 5 48 013 000 49 925 968 -1 912 968 4 935 549

Andre driftsutgifter, leie driftsmidler, serviceavtaler 16 344 000 16 417 644 -73 644 15 509 077

Utbetalt overskudd 2018 til eiere (styrevedtak) 5 196 219 -5 196 219 0

Merverdiavgift som gir rett til mva komp 15 850 753 -15 850 753 5 186 161

Sum driftsutgifter 121 498 000 147 695 504 -26 197 504 27 156 977

Brutto driftsresultat -23 038 000 -19 316 945 -3 721 055 6 000 349

Finans

Renteutgifter lån 1 555 000 1 745 888 -190 888 0

Renteinntekter -5 000 -481 214 476 214 0

Avdrag på lån 6 11 504 000 9 964 286 1 539 714 0

Morarenter og tilh.purreomk/gebyrer 22 000 53 710 -31 710 0

Avsetning av rmo 2018 til styrking av egenkapitalen 7 9 081 245 -9 081 245 0

Avsetning av udisp til IKT infrastruktur (styrevedtak) 1 131 083 -1 131 083 0

Finansiering av prosjekter med driftsmidler 9 962 000 8 830 918 1 131 082 -6 135 565 

Utbtaling til eiere av r.m.mindreforbruk 7 0 0 0

Bruk av tidligere års r.m.mindreforbruk (2018) 7 -14 277 464 14 277 464 0

Sum finanskostnader 23 038 000 16 048 452 6 989 548 -6 135 565 

Netto driftsresultat 0 -3 268 493 3 268 493 -135 216 

Interne Finansieringstranskasjoner

Avskrivninger 0 0 -29 875 096 

Motkonto avskrivninger 0 0 29 875 096

Regnskapsmessig mindreforbruk/udisponert 3 403 717 -3 403 717 0

Sum interne finansieringstransaksjoner 0 3 403 717 -3 403 717 0

0 135 224 -135 224 -135 216 

* Budsjettet ble vedtatt for §27 selskapet. Dette selskapet ble avviklet 1 juli og videreført som IKS

Formelt leveres bare regnskap for IKS driften 1/7 - 31/12

DRIFTSREGNSKAP 2019 OG DRIFTSPROSJEKTER
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NOTE 1:REGNSKAPSPRINSIPPER 
 

IKT Agder IKS er et nytt selskap fra 1.juli 2019– organisert etter Lov om interkommunale selskaper 
(IKS-loven)  

§ 1.Lovens virkeområde 
Loven gjelder for interkommunalt selskap. Med interkommunalt selskap menes et selskap hvor alle deltakerne er 
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Loven gjelder likevel ikke for selskap hvor samtlige 
deltakere har et begrenset ansvar for selskapsforpliktelsene. 

§ 2.Partsstilling 
Interkommunalt selskap kan ha rettigheter, forpliktelser og partsstilling overfor domstol og andre myndigheter. 

§ 3.Deltakeransvar 
Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal 
delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til 
deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. 
En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av 
selskapet innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren direkte for deltakerens 
andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, kan straks søke 
tilbake sitt utlegg av selskapet. 
 

Det føres regnskap etter de kommunale regnskapsprinsippene. Regnskapet er ført i henhold til 
forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner, samt god kommunal 
regnskapsskikk. Regnskapet er basert på et finansielt orientert system med hovedvekt på anskaffelse 
og anvendelse av midler til drift og investering, og hvordan disse aktivitetene er finansiert. Resultatet 
vises i form av endring av arbeidskapitalen (omløpsmidler minus kortsiktig gjeld). Regnskap og 
budsjett skal baseres på det såkalte anordningsprinsippet: "Alle kjente utgifter/utbetalinger i året 
skal tas med i bevilgningsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når 
regnskapene avsluttes." 
 
Eiendeler og gjeld er vurdert i samsvar med regnskapsforskriftens § 8, dvs. bokført til laveste verdi av 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.  Alle inntekter og 
utgifter skal budsjetteres og regnskapsføres brutto. Det skal ikke gjøres fradrag for inntekter som 
direkte vedrører utgiftspostene. Kasse og bankbeholdninger er oppført med virkelige beløp. 
Kortsiktige fordringer er oppført til pålydende. 
 
Brutto pensjonsforpliktelse ved utgangen av året føres opp i balansen som en langsiktig gjeld, mens 
pensjonsmidler føres opp som en eiendel under anleggsmidler. Faktisk innbetalt pensjonspremie i 
året, bokføres i regnskapet som en driftsutgift. Regnskapet opererer derfor ikke med premieavvik. 
 

NOTE 2: PRODUKTMODELLEN 
Salg til eiere etter produktmodellen. Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune ble ikke 
fakturert etter produktmodellen i 2019. De er likevel formelle deleiere fra 1 juli 2019. 
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NOTE 3: VIRKSOMHETSOVERDRAGELSE 
 
Fra 1 juli ble §27 selskapet (IKT AGDER) lagt ned og slettet i Brønnøysund. Fra samme tidspunkt 
gjenoppstod selskapet igjen som interkommunalt selskap (IKT AGDER IKS) med ny eierstruktur med 
også Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune som medeiere. De inngikk ikke i 
produktmodell- faktureringen, men ble viderefakturert for løpende kostnader knyttet til arbeid gjort 
for disse. 
 
Imidlertid overtok IKT Agder i en overgangsordning driftsansvaret for Vest Agder fylkeskommune, og 
fylkeskommunenes IKT ansatte ble virksomhetsoverført til selskapet fra samme dato. Selskapet fikk 
også overdratt stillinger/ lønnsmidler fra Vest- og Aust Agder fylkeskommuner. 
 

NOTE 4: LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER 
 

 
 
 

IKT Agders timer i fellesprosjekter føres som lønn finansiert i investeringsregnskapet. De timene som 
tilhører fellesprosjekter blir en del av prosjektregnskapene og finansieres i investeringsregnskapet 
Både lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift ble høyere som konsekvens av virksomhetsoverføringen fra 
Aust og Vest Agder fylkeskommuner. De økte kostnadene er dekt inn via refusjon fra 
fylkeskommunene. 
 

NOTE 5: LEIE, LISENSER OG BRUKERSTØTTEAVTALER  
 

 
 
 
Husleiekostnadene økte mer enn budsjett da selskapet etter å ha økt antall ansatte etter 
virksomhetsovertakelsen måtte leie ytterligere lokaler.  
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Det største merforbruket ligger likevel i kjøp av programvare – der budsjettet var vel 0,4 mill. kr og 
forbruket endte på 1,1 mill. kr i tillegg til 0,6 mill. kr i prosjektdimensjonen. Merforbruk i lisenser 
gjelder utvidelse av brukere fra Vest-Agder fylkeskommune spesielt innen sikkerhet (Traps). 

NOTE 6: AVDRAG PÅ LÅN 
 

 
 
Prosjektene gikk ikke som planlagt i 2019. Som i 2018 ble de alt vesentlige forskjøvet. Med unntak av 
klienteierskap – som forskutterte finansiering på vel 2,8 mill. kr -  ble alle investeringene i 2019 
finansiert med allerede opptatte lånemidler fra tidligere år.  

NOTE 7: REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD FRA 2018 
 

 
Gjelder §27 selskapet 

 

NOTE 8: UTSTYR, MASKINER OG TRANSPORTMIDLER (2.24) 
 

 
 
 

NOTE 9: KAPITALKONTO 
 

 



       

  Årsmelding 2019|  side 22  

NOTE 10: PENSJONSFORPLIKTELSE 
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Arendal   2/4 2020 
 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
 
Tor Sommerseth   Ebba Laabakk 
Leder    Nestleder 
 
 
 
______________________ ______________________  
  
Karl Mork   Anne Torunn Hvideberg   
 
 
 
 
  
Odd Olav Haavorstad  Hanne Henstein 
   
 
 
 
Signaturene er digitalt samlet her fra enkeltvise, originale oversendelser 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEDLEGG NOTAT FRA REVISOR 
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«§27» er IKT Agder opprettet etter kommunelovens paragraf 27 1. januar 2018 og avsluttet 1.juli 
2019.  «IKS» er IKT Agder IKS opprettet fra 1.juli 2019 
 
Foreløpig notat fra revisor: 
 
Som to uavhengige rettssubjekter, måtte IKS kjøpe innmaten fra § 27 pr. 1. juli 2019. Basert på at § 
27 hadde egenfinansiert ca. 15 mill. av sine investeringer (dvs. ikke lånefinansiert pr 30.6 = 
kapitalkonto), ble det en merutgift for IKS når de kjøpte innmaten. Dette forklarer deler av udekket i 
investeringsregnskapet 
 
§ 27 hadde kun 15 mill. igjen av ubrukte lånemidler pr 1.1.19. Dette tilsier at det ikke var mer ledige 
lånemidler pr 30.6. IKS brukte opp alle lånemidlene på kjøpet av § 27 pr. 1. juli 2019 
 
Underdekning på 33 mill. i investeringsregnskapet, må dekkes inn gjennom opptak og bruk av lån i 
2020. Vedtaket må fattes i regnskapssaken 
 
§ 27 hadde pr 1. juli 2019 solgt alle sine eiendeler. Oppgjør ble gjort med overdragelse av lån og 
netto pensjonsforpliktelse, samt overdragelse av fordringer og gjeld. Netto betaling til § 27 bestod av 
netto egenkapital. Egenkapitalen bestod av disposisjonsfond (opptjent mindreforbruk 2018 – utdelt i 
2019) + periodens resultat (1.1 – 30.6). I tillegg kommer kapitalkontoen, som for § 27 var positiv med 
ca. 15 mill. pga. egenfinansiering av eiendeler.  
 
Dette er den faktiske økonomiske forpliktelsen som IKS har/hadde overfor § 27.  Pengene er ikke 
betalt til § 27, men står som gjeld i IKS pr 31.12. Disposisjonsfond er klassifisert som egenkapital 
under bundne fond med 13 mill. mens merbetalingen til § 27 for egenfinansiering av investeringer, 
ligger under kortsiktig gjeld med ca. 15 mill. Begge beløpene er i realiteten skyldig de tidligere eierne, 
da § 27 ble avviklet før det ble laget noe avviklingsregnskap. 
 
IKS overtok og brukte 73 mill. som finansiering av kjøp av innmat i § 27. Avviket på ca. 9 mill. i 
forhold til beløpet som står oppført som bruk av lån i investeringsregnskapet, er overtakelse av netto 
pensjonsforpliktelse fra § 27 
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