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Postboks 510
1411 Kolbotn
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Notat

Til: Fellesnemda s arbeidsutvalg, Nordre Follo
Fra: Administrasjonssjef, Gro Herheim
Dato: 02.10.2018

Tilbakemelding spørsmål i a rbeidsutvalget til fellesnemda 25.9.2018 - Valg av
revisjonsordning
Til saken « Valg av revisjonso rdning for Nordre Follo kommune» i arbeidsutvalget kom det
opp tre spørsmål arbeidsutvalget ønsket ytterligere informasjon:

Hvor l enge kan vi vente med å få på plass avgjørelsen mht revisjonsordning for
Nordre Follo kommune?
Er det noen fremdrift (utover den status som pt ligger i saken) mht intensjonsavtalen
med BI KS?
Strategi og visjon for Buskerud kommunerevisjon (vi forstår dette spørsmålet som
også planer for nye Viken)

Hvor lenge kan vi vente med å få på plass en avgjørelse mht revisjonsordning for Nordre
Follo kommune?
Nordre Follo kommune må ha revisjonsordning på plass fra den nye kommunen er operativ,
den 01.01.2020. Dagens avtale har 1 års oppsigelsestid med virkning fra årsskiftet. Det betyr
at om vi velger andre alternativer enn å videreføre Follo Distriktsrevisjon, må avtalen vi har i
dag , sies opp senest 31.12.18 for å løse kommunen for sine forpliktelser i selskapet in nen
sammenslåingen.

Er det noen fremdrift (utover den status som pt ligger i saken) mht intensjonsavtalen med
BIKS?
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Follo distriktsrevisjon (FDR) og Buskerud
Kommunerevisjon (BKR) I KS om sammenslåing til Viken kommunerevisjon I KS. En
intensjonsavtale er en avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighet om å
forhandle om en endelig avtale. Når partene inngår en intensjonsavtale ligger gjerne
forholdene slik an at de i kke kan bli enige om en endelig avtale på nåværende tidspunkt. Det
kan gjenstå ytterligere forhandlinger, due diligence eller det kan være utenforliggende
forhold de ikke har kontroll på som må avklares før de kan inngå en endelig avtale.

Intensjonsavtale n med Buskerud Kommunerevisjon IKS er en forpliktende avtale
mellom partene hvor målet er å inngå en fullverdig avtale om Fusjon 1.1.2020.
Styrets leder i BKR og FDR er Styringsgruppen og har nylig hatt møte for å forhandle
frem en endelig avtale før 1.sep tember 2019. Styringsgruppen ønsker å ha på plass
endelig avtale før Kommunevalget 2019.

B KR – FDR har invitert Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (IØK) til å delta i en Fusjon inn i
Viken Kommunerevisjon IKS. De tre revisjoners styreledere hadde et felles møte om dette
24.september, og konklusjonen etter møte er at Indre Østfold Kommunerevisjon IKS er
svært positiv til en slik avtale. Forhandlingene med IØK vil fortsette.
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Tirsdag 9 . oktober skal det avholdes møte mellom daglige ledere i de to selskapene. Det skal
også avholdes f elles styremøte for alle de tre selskapene nevnt over. I følge fremdriftsplanen
skal utredning for nytt foretak være klart i januar 2019. Selskapet oppfatter at de følger
fremdriftsplanen.

Strategi og visjon for Buskerud kommunere visjon framover (vi forstår dette spørsmålet
som også planer for nye Viken Kommunerevisjon )
S tyrets leder i FDR og Daglig Leder i FDR presentert fremdriftsplaner, Visjoner og mål for det
nye Viken Kommunerevisjon IKS på møte i Formannskapsmøte 20.september (se vedlegg 1) .

«Viken kommunerevisjon (IKS)/(SA) skal være den beste revisjonsløsningen for
kommuner og fylkeskommuner.»
Selskapets overordnede mål er å levere de tjenestene kunde ne forventer. For å få til
dette må vi:

Ha nødvendig kompetanse slik at vi kan levere de tjenestene som kundene
etterspør
Levere tjenester av høy faglig standard
Levere rasjonelle produkter og tjenester til konkurransedyktige priser
Være et tillitsskapende og synlig revisjonsselskap
Ha en organisasjonsform/selskapsstruktur so m gjør at vi kan påta oss nye
op pgaver, og være tilpasningsdyktig ut i fra endrede rammevilkår
Ekspandere og utvikle oss

Visjon for en større revisjonsenhet i Viken . En konkurransedyktig og robust
kommunal revisjonsenhet i Viken, med et stort fagmiljø og spisskompetanse på
kommunal og fylkeskommunal sektor.

Presentasjonen gitt formannskapet ligger vedlagt dette notatet, sammen med målbilde og
visjon for dagens Buskerud kommunerevisjon.

Vedlegg:
Vedlegg 1 - Viken kommunerevisjon Ski formannskap
Vedlegg 2 – Brosjyre Buskerud kommunerevisjon del 1
Vedlegg 3 – Brosjyre Buskerud kommunerevisjon del 2
Vedlegg 4 – Strategiplan Buskerud Kommunerevisjon 2014 - 2018


