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Uttalelse fra de tillitsvalgte i Buskerud Kommunerevisjon IKS 
 
Arbeidstakerorganisasjonene i Buskerud Kommunerevisjon IKS (BKR) er positive til en sammenslåing 
med Follo distriktsrevisjon IKS. Vi mener en sammenslåing vil bidra til å skape en enda mer robust og 
konkurransedyktig enhet. 
 
Tillitsvalgt for Econa har vært med som ansattes representant i prosjektgruppa for utredning av 
sammenslåing, og har i prosessen også fått delta i felles møte mellom styrene i de to selskapene. 
Prosessen har vært preget av god informasjon og involvering av alle de ansatte, og det har vært 
anledning til å formidle synspunkter til selskapets representanter i prosjektgruppen. 
 
Vi vil i denne uttalelsen kommentere forhold ved utredningen og vedtektene som vedrører de 
ansatte direkte. 
 
Ansattes rettigheter 
I utkastet til selskapsavtalens § 14 Arbeidsgiveransvar står det at selskapet skal være tilknyttet en 
arbeidsgiverorganisasjon og være medlem av kollektiv pensjonsordning. Tillitsvalgte ønsker at dagens 
leverandører, KS Bedrift og KLP blir skrevet inn i selskapsavtalen ved at dette punktet omformuleres 
til: 

Viken Kommunerevisjon IKS skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift og 
være medlem den kollektive pensjonsordningen i KLP. 

 
I utkastet til selskapsavtalens § 9 Styret står det at selskapet skal ha et styre med 6 medlemmer og 3 
varamedlemmer, hvor et medlem med varamedlem skal velges av og blant de ansatte. Tillitsvalgte 
synes det er positivt at det legges opp til en valgt ansattes representant i valgt i styret. 
 
I utredningen vises det til at det er små forskjeller i lønns- og arbeidsvilkår (som lønnsnivå, 
retningslinjer og rutiner) i de to selskapene. Eventuelle behov for harmonisering av lønns- og 
arbeidsvilkår må skje gjennom prosesser mellom arbeidstakere og arbeidsgiver i nytt selskap. 
Tillitsvalgte forutsetter at vi får delta i disse harmoniseringsprosessene i tråd med lov og avtaleverk. 
 
Lokalisering 
Tillitsvalgte er positive til at det i utredningen er lagt opp til at dagens kontorstruktur i de to 
selskapene videreføres inn i det nye selskapet. 
 
Veien videre 
Det er viktig at det legges opp til en prosess som leder fram til at det nye selskapet er operativt fra  
1. januar 2020.  
 
Tillitsvalgte forutsetter at vi får delta i de prosesser som vedrører de ansattes interesser i det nye 
selskapet i tråd med lov og avtaleverk. 
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