Selskapsavtale for
VESTFOLD OG TELEMARK REVISJON IKS
Gjeldende fra 01.01.2020
§ 1 Selskapet
Vestfold og Telemark revisjon IKS er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale
selskaper – lov av 29.01.1999 nr. 06.
Vestfold og Telemark revisjon IKS har følgende deltakere:
K nr
Deltaker
3800 Vestfold og Telemark fylke
3801 Horten kommune
3802 Holmestrand kommune
3803 Tønsberg kommune
3804 Sandefjord kommune
3805 Larvik kommune
3806 Porsgrunn kommune
3807 Skien kommune
3808 Notodden kommune
3811 Færder kommune
3812 Siljan kommune
3813 Bamble kommune
3814 Kragerø kommune
3815 Drangedal kommune
3816 Nome kommune
3817 Midt-Telemark kommune
3818 Tinn kommune
3819 Hjartdal kommune
3820 Seljord kommune
3821 Kviteseid kommune
3822 Nissedal kommune
3823 Fyresdal kommune
3824 Tokke kommune
3825 Vinje kommune

Eierandel i %
16,77
4,76
4,31
8,13
9,08
7,16
5,88
8,12
2,97
4,70
1,68
3,14
2,70
1,90
2,21
2,70
2,12
1,59
1,76
1,69
1,57
1,55
1,66
1,85

§ 2 Hovedkontor
Vestfold og Telemark revisjon IKS har sitt hovedkontor i Skien kommune.
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§ 3 Formål og ansvarsområde
Vestfold og Telemark revisjon IKS skal utføre lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne.
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for
deltakerne.
Vestfold og Telemark revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre
selskaper.
Selskapet har ikke erverv til formål.

§ 4 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakerne har ikke innskuddsplikt. Deltakernes ansvarsdel tilsvarer deltakernes eierandel
med følgende fordeling:
K nr
Deltaker
3800 Vestfold og Telemark fylke
3801 Horten kommune
3802 Holmestrand kommune
3803 Tønsberg kommune
3804 Sandefjord kommune
3805 Larvik kommune
3806 Porsgrunn kommune
3807 Skien kommune
3808 Notodden kommune
3811 Færder kommune
3812 Siljan kommune
3813 Bamble kommune
3814 Kragerø kommune
3815 Drangedal kommune
3816 Nome kommune
3817 Midt-Telemark kommune
3818 Tinn kommune
3819 Hjartdal kommune
3820 Seljord kommune
3821 Kviteseid kommune
3822 Nissedal kommune
3823 Fyresdal kommune
3824 Tokke kommune
3825 Vinje kommune

Eierandel i %
16,77
4,76
4,31
8,13
9,08
7,16
5,88
8,12
2,97
4,70
1,68
3,14
2,70
1,90
2,21
2,70
2,12
1,59
1,76
1,69
1,57
1,55
1,66
1,85

§ 5 Representantskapet
Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommunen velger hver sin representant med personlig
vararepresentant.
Ved voteringer vektes den enkelte kommunes stemme svarende til deltakernes eierandel i
selskapet med utgangspunkt i fremmøtte deltakere.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
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§ 6 Valgkomite
Representantskapets leder og nestleder er valgkomite til styret.
Valgkomiteen skal foreslå styremedlemmer, varamedlemmer, leder og nestleder i styret.
Komiteen skal avgi skriftlig og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens
forslag skal følge saksdokumentene til representantskapet.

§ 7 Styret
Styret i selskapet består av syv medlemmer med seks varamedlemmer valgt i rekke og et
personlig varamedlem for den ansattes representant. 6 styremedlemmer og 6
varamedlemmer velges av representantskapet og 1 representant med vararepresentant for
de ansatte velges av og blant de fast ansatte. De ansatte har i tillegg en observatør med
møte og talerett.

§ 8 Regnskapsprinsipp
Regnskap skal føres etter regnskapsloven.

§ 9 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak –
begrenset til kr. 4 000 000.

§10 Lokale lønnsforhandlinger
Styret fastsetter rammene for de lokale lønnsforhandlingene og fastsetter daglig leders lønn.

§ 11 Møtegodtgjørelse
Representantskapet fastsetter styrets godtgjørelse.

§ 12 Uttreden og oppløsning
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Uttreden gjennomføres i samsvar
med reglene i IKS-loven, slik de lyder på tidspunktet for varsel om uttreden.
Ved uttreden skal ansvar for selskapets pensjonsforpliktelser dekkes etter følgende
prinsipper:
1. pensjonsforpliktelser for ansatte i selskapet på uttredelsestidspunkt baseres på eierandel
i selskapet
2. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner i selskapet som har inntrådt etter
etableringstidspunkt 1. januar 2020 baseres på eierandel i selskapet
3. forpliktelser for oppsatte og løpende pensjoner som er overført fra de tidligere enhetene
Vestfold kommunerevisjon (org.nr. 987 582 847) og Telemark kommunerevisjon IKS
(org.nr. 985 867 402) fordeles på deltakerne i Vestfold kommunerevisjon og Telemark
kommunerevisjon IKS basert på eierandel i de respektive selskapene på
avviklingstidspunktet

Alle beregninger gjøres på grunnlag av de prinsipper som benyttes av Pensjonskontoret i
«Overføringsavtalens sikringsordning».
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Ved endringer i pensjonslovgivning eller pensjonsordninger skal disse prinsippene for
fordeling av de historiske pensjonsforpliktelsene fortsatt gjelde for deltakerne i
selskapet.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet, før det
sendes deltakerne for behandling. For øvrig gjelder reglene om oppløsning i IKS-loven slik de
lyder når forslaget vedtas av representantskapet.

§ 13 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsrett på tre medlemmer, som oppnevnes i samsvar med voldgiftsloven.

§ 14 Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper.

Representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS
Skien, 4. november 2019
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