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Tidsrom:

12:00 – 15:00

Kommunedirektør/Rådmenn Lindesnes

Kyrre Jordbakke (leder)

Flekkefjord

Bernhard Nilsen (Nestleder)

Farsund

Ståle Manneråk Kongsvik

Hægebostad

Ivan Sagebakken

Kvinesdal

Jens Arild Johannesen

Åseral

Kåre Einar Larsen

Styreleder

DDV

August Salvesen

Daglig leder
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Forfall

Dagfinn Lauvsland
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DDV-EIER-01/2022 – GODKJENNING AV DAGSORDEN
Sak:
DDV Eier går gjennom og prioriterer saksliste. Signert protokoll fra møte 9. november 2021 fremlegges.
Ståle Manneråk Kongsvik møter med fullmakt for Ivan Sagebakken.

DDV-EIER-02/2022 – STATUS /ORIENTERING DDV
Sak:
Daglig leder i DDV orienterer om selskapets drift.
---*--Vedtak:
DDV Eier tar informasjon til etterretning. Det ble spørsmålrunde om DDAs telefoniavtale og
DigiAgders kompetanseprogram.

DDV-EIER-03/2022 - GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021
Sak:
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I henhold til lov og forskrift for interkommunale selskap samt for kommuner, og etter vurdering i
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, er det styret i et interkommunalt selskap som
formelt avlegger årsregnskap og årsberetning, mens representantskapet i selskapet, dvs. DDV
Eier, endelig vedtar.
Styret i DDV har avlagt årsregnskap og årsberetning for 2021, og Kommunerevisjonen Vest har
revidert. Revisjonsberetning fra Kommunerevisjonen Vest framlegges i møtet.
---*--Vedtak:
DDV Eier tar gjennomgang av årsregnskap og årsberetning til orientering. Dokumentene sendes
ut til DDV Eier, og det legges opp til et møte i løpet av april med sikte på fastsetting av årsregnskap
med revisjonsberetning og årsberetning innen fristen 1. mai.

DDV-EIER-04/2022 – TILPASNING TIL NY KOMMUNELOV
Vedlegg:
Selskapsavtale for DDV IKT (Utkast2).pdf
DDV – Selskapsform – Saksfremlegg (Utkast 2).pdf
Brev fra KS advokatene: 0861_001.pdf
Sak:

DDV er organisert som et §27 selskap etter den gamle kommuneloven selskapsform må endres i
løpet av inneværende kommunevalgperiode. Saken har vært på agenda i flere tidligere møter og
det er enighet om å gå videre med IKS som selskapsform.
DDV Eier vedtok i møte 03.09.21, sak 13/2021, følgende: «DDV Eier vedtar å gå videre med IKS som
fremtidig selskapsform. Det legges opp til behandling i kommunestyrene i eierkommunene i
november/desember 2021, slik at ny selskapsform kan bli gjeldende fra 1. januar 2023. Administrasjonen i
DDV utarbeider forslag til vedtekter, selskapsavtale og felles saksfremstilling.»
DDV Eier vedtok i møte 09.11.21, sak 19/2021, følgende
DDV Eier vedtar å gå videre med IKS som fremtidig selskapsform. Det legges opp til behandling i
kommunestyrene i eierkommunene i første halvår 2022, slik at ny selskapsform kan bli gjeldende fra 1.
januar 2023. Denne datoen tas også inn i forslag til saksframlegg til kommunestyrene. Administrasjonen i
DDV utarbeider forslag til vedtekter, selskapsavtale og felles saksfremstilling.

Utkast til vedtekter har vært hos KS advokatene for uttalelse. Vi har ikke mottatt konkrete
forslag til justeringer, KS advokatenes vurdering er vedlagt saken.
---*--Behandling:
Hægebostad og Farsund stemte for endring av selskapsform i DDV til IKS slik det er beskrevet i
saksbeskrivelsen og i vurderinger utarbeidet av KS advokatene.
De fire andre kommunene stemte for følgende: Det gjøres innen 1. mai 2022 en nærmere utredning
rundt DDVs rolle som selvstendig selskap sett i lys av utviklingen av IKT-situasjonen innenfor det
offentlige på Agder. Utredningen foretas av Dagfinn Lauvsland. Kyrre Jordbakke og Bernhard Nilsen
gjennomgår oppdraget med Dagfinn Lauvsland, slik at en er sikker på at oppdraget er likt forstått.
Vedtak om DDV skal endre selskapsform utsettes til etter at denne utredningen er foretatt.

Vedtak:
Det gjøres innen 1. mai 2022 en nærmere utredning rundt DDVs rolle som selvstendig selskap sett
i lys av utviklingen av IKT-situasjonen innenfor det offentlige på Agder. Utredningen foretas av
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Dagfinn Lauvsland. Kommunedirektørene i Lindesnes og Flekkefjord gjennomgår oppdraget med
Dagfinn Lauvsland, slik at en er sikker på at oppdraget er likt forstått. Vedtak om DDV skal endre
selskapsform, utsettes til etter at denne utredningen er foretatt.

DDV-EIER-05/2022 – EVENTUELT
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