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Forslag fra sekretariatet:
Saken tas til orientering.

Bakgrunn for saken:
Orientering om etablering av Vestfold og Telemark revisjon IKS, til kontrollutvalg i ikke
sammenslåingskommuner, fra Telemark kommunerevisjon IKS

Saksopplysninger:
Vestfold kommunerevisjon (§27 samarbeid) har ansvar for revisjonen av Vestfold
fylkeskommune, Horten, Tønsberg, Sandefjord, Holmestrand, Re og Færder kommuner.
Telemark kommunerevisjon IKS har ansvar for revisjonen av Telemark fylkeskommune og alle
kommunene i fylket samt Larvik kommune.
Kommune- og regionreformen påvirker kommunerevisjonsselskapene ved at det blir færre
oppdrag for det enkelte revisjonsselskap. Videre har kommunerevisjonsselskapene i de senere
årene vært gjennom betydelig rasjonalisering og effektivisering. Disse to forholdene medfører et
behov for å samle ressursene for fortsatt å kunne levere gode revisjonstjenester til eierne og
opprettholde sterke og gode fagmiljøer.
Det ble derfor i 2018 gjennomført en utredning for mulig sammenslåing av
kommunerevisjonsselskapene i Vestfold og Telemark. Utredningen ble avlagt 22. august 2018. I
løpet av utredningsfasen ble det avholdt flere møter i et arbeidsutvalg sammensatt av
styremedlemmer fra begge selskapene samt de daglige lederne. Prosessen har vært redegjort for i
representantskaps-møter gjennom 2018 i Telemark
kommunerevisjon IKS og i styremøter i Vestfold kommunerevisjon. Det har også vært orientert
om utredningen i kontrollutvalgsmøter. Utredningen ble presentert i eiermøter i Vestfold 23.
november og i Telemark den 19. november. Forslaget til sammenslåing ble positivt mottatt av
eierrepresentantene i begge fylkene.
Hovedkonklusjonene i utredningen er:
Det etableres et nytt IKS med selskapsnavn Vestfold og Telemark revisjon IKS.
Eierfordelingen baseres på en modell hvor 1/3 av andelene fordeles likt på deltakerne og 2/3
vektes etter folketall og fylkeskommunens eierandel settes til det dobbelte av den største
kommunen.
Deltakerne skal ikke ha innskuddsplikt i det nye selskapet. Selskapet sikres egenkapital ved at
egenkapitalen i Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS pr. 31.12.2019
overføres det nye selskapet som annen innskutt egenkapital.
Dagens kontorstruktur med kontorer i Skien, Horten og Bø opprettholdes.
Ansatte overføres til nytt selskap etter reglene om virksomhetsoverdragelse i
arbeidsmiljøloven.
Dagens enheter avvikles.
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Det vises til vedlagte utredning for nærmere beskrivelse av bakgrunnen for forslaget og hvordan det nye
selskapet foreslås etablert.
Det er ønskelig at det nye selskapet er operativt fra 1.1.2020. For at det skal være mulig, må selskapet
etableres og registreres i 2019. Selskapsavtaler/endring i selskapsavtaler for IKS må vedtas av
kommunestyret/fylkestinget selv. Dette gir noen utfordringer på grunn av fylkes- og
kommunesammenslåinger. For det første er ikke kommunestyre/fylkesting i de nye kommunene/
fylkeskommunen konstituert før mot slutten av 2019. For det andre må selskapsavtalen endres per
1.1.2020 mht. angivelse av deltakere og ansvarsdel som følge av kommunesammenslåinger.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i et brev til Aust-Agder fylkeskommune 29. januar 2019
åpnet for at det skal være mulig å vedta endring i selskapsavtalen før grenseendringer faktisk trer i kraft.
Deltakerkommunene i et IKS kan derfor velge om endringer i selskapsavtalen skal vedtas før eller etter
iverksettelsen av en grenseendring eller sammenslåing. Dersom selskapsavtalen endres før
grenseendringen eller sammenslåingen gjennomføres, vil for eksempel endringen i selskapsavtalen kunne
tre i kraft samme dato som grenseendringen eller sammenslåingen iverksettes. Men dette må altså vedtas
av kommunestyrene selv – enten av det «gamle» eller det «nye» – og ikke av fellesnemda.

Med utgangspunkt i departementets forståelse og av forenklingshensyn legges det derfor fram to
selskapsavtaler til vedtak samtidig, en som gjelder fra stiftelse og fram til 31. desember 2019 og
en som trer i kraft samtidig med at sammenslåingen iverksettes 1. januar 2020:
En selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember 2019. Den viser eierskapet basert på
kommune- og fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder i 2019. (Eierandelene er fordelt
mellom de sammenslående enhetene basert på folketall slik at den sammenslåtte kommunen/fylkets
eierandel tilsvarer eierandelen i den endelige avtale gjeldende fra 1. januar 2020.)
En selskapsavtale som skal gjelde fra og med 1. januar 2020. Den viser eierskapet basert på kommune- og
fylkesstruktur og med kommunenummer som gjelder fra og med 2020.
Fylkene og kommunene i Vestfold og Telemark inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Fylkeskommunen/kommunen tegner seg som deltaker i Vestfold og Telemark revisjon IKS med en
eierandel som fremgår av § 4 i utkast til selskapsavtale gjeldende fram til 31.12.2019.
2. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra stiftelse og frem til 31. desember
2019.
3. Fylkestinget/kommunestyret vedtar selskapsavtale som gjelder fra og med 1. januar 2020.
4. Fylkestinget/kommunestyret velger representant med varamedlemmer til selskapets
representantskap. Disse representantenes valgperiode vil vare frem til de nye fylkestinget/
kommunestyret er konstituert og har gjort nye valg av representanter høsten 2019.
Kontrollutvalget må ta stilling til:
Informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark Revisjon IKS under henvisning til
revisjonsforskriftens § 18 første ledd:
Det sammenslåtte revisjonsselskap fortsetter de revisjonsoppdrag som selskapene hadde før
sammenslåingen.

Det kreves ikke nye vedtak om valg av revisor ved overføringen av revisjonsoppdragene til
Vestfold og Telemark revisjon IKS.

Vurdering fra sekretariatet:
Kontrollutvalget bes om å ta stilling til informasjonen om etablering av Vestfold og Telemark
Revisjon IKS.. Sekretariatet legger frem forslag om å ta saken til orientering.
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