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Notat
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Fra:Administrasjonssjef,Gro Herheim
Dato: 02.10.2018

Tilbakemeldingspørsmåli arbeidsutvalgettil fellesnemda25.9.2018- Valgav
revisjonsordning
Til saken«Valgav revisjonsordning for Nordre Follo kommune»i arbeidsutvalgetkom det
opp tre spørsmålarbeidsutvalgetønsketytterligere informasjon:
Hvor lengekan vi vente med å få på plassavgjørelsenmht revisjonsordningfor
Nordre Follo kommune?
Er det noen fremdrift (utover den statussom pt liggeri saken)mht intensjonsavtalen
med BIKS?
Strategiog visjonfor Buskerudkommunerevisjon(vi forstår dette spørsmåletsom
ogsåplaner for nye Viken)
Hvor lenge kan vi vente med å få på plassen avgjørelsemht revisjonsordningfor Nordre
Follo kommune?
Nordre Follo kommunemå ha revisjonsordningpå plassfra den nye kommunener operativ,
den 01.01.2020.Dagensavtale har 1 års oppsigelsestidmed virkningfra årsskiftet.Det betyr
at om vi velgerandre alternativer enn å videreføreFollo Distriktsrevisjon,må avtalenvi har i
dag, siesopp senest31.12.18for å løsekommunenfor sineforpliktelseri selskapetinnen
sammenslåingen.
Er det noen fremdrift (utover den status som pt ligger i saken)mht intensjonsavtalenmed
BIKS?
Det er inngått en intensjonsavtalemellom Follo distriktsrevisjon(FDR)og Buskerud
Kommunerevisjon(BKR)IKSom sammenslåingtil VikenkommunerevisjonIKS.En
intensjonsavtaleer en avtale mellom to eller flere parter hvor de uttrykker enighetom å
forhandleom en endeligavtale.Når partene inngåren intensjonsavtaleliggergjerne
forholdeneslik an at de ikke kan bli enigeom en endeligavtale på nåværendetidspunkt. Det
kan gjenståytterligere forhandlinger,due diligenceeller det kan væreutenforliggende
forhold de ikke har kontroll på som må avklaresfør de kan inngåen endeligavtale.
Intensjonsavtale
n med BuskerudKommunerevisjonIKSer en forpliktende avtale
mellom partene hvor målet er å inngåen fullverdigavtale om Fusjon1.1.2020.
Styretsleder i BKRog FDRer Styringsgruppenog har nylig hatt møte for å forhandle
frem en endeligavtale før 1.september 2019.Styringsgruppenønskerå ha på plass
endeligavtale før Kommunevalget2019.
BKR– FDRhar invitert Indre ØstfoldKommunerevisjonIKS(IØK)til å delta i en Fusjoninn i
VikenKommunerevisjonIKS.De tre revisjonersstyrelederehaddeet felles møte om dette
24.september,og konklusjonenetter møte er at Indre Østfold KommunerevisjonIKSer
sværtpositiv til en slik avtale.Forhandlingenemed IØKvil fortsette.
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Tirsdag9. oktober skaldet avholdesmøte mellom dagligeledere i de to selskapene.Det skal
ogsåavholdesf ellesstyremøtefor alle de tre selskapenenevnt over. I følge fremdriftsplanen
skalutredning for nytt foretak væreklart i januar2019.Selskapetoppfatter at de følger
fremdriftsplanen.
Strategiog visjon for Buskerudkommunerevisjon framover (vi forstår dette spørsmålet
som ogsåplaner for nye Viken Kommunerevisjon)
Styrets leder i FDRog DagligLederi FDRpresentertfremdriftsplaner,Visjonerog mål for det
nye VikenKommunerevisjonIKSpå møte i Formannskapsmøte
20.september(se vedlegg1).
«Vikenkommunerevisjon(IKS)/(SA)skalværeden besterevisjonsløsningen
for
kommunerog fylkeskommuner.»
Selskapetsoverordnedemål er å levere de tjenestenekundene forventer. For å få til
dette må vi:
Ha nødvendigkompetanseslik at vi kan leverede tjenestenesom kundene
etterspør
Leveretjenester av høy fagligstandard
Levererasjonelleprodukter og tjenester til konkurransedyktigepriser
Væreet tillitsskapendeog synligrevisjonsselskap
Ha en organisasjonsform/selskapsstruktur
som gjør at vi kan påta ossnye
oppgaver,og væretilpasningsdyktigut i fra endrederammevilkår
Ekspandereog utvikle oss
Visjonfor en større revisjonsenheti Viken. Enkonkurransedyktigog robust
kommunalrevisjonsenheti Viken,med et stort fagmiljøog spisskompetanse
på
kommunalog fylkeskommunalsektor.
Presentasjonengitt formannskapetliggervedlagtdette notatet, sammenmed målbildeog
visjon for dagensBuskerudkommunerevisjon.
Vedlegg:
Vedlegg1 - VikenkommunerevisjonSkiformannskap
Vedlegg2 – BrosjyreBuskerudkommunerevisjondel 1
Vedlegg3 – BrosjyreBuskerudkommunerevisjondel 2
Vedlegg4 – StrategiplanBuskerudKommunerevisjon2014-2018
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