
f)
Representantskapets med lemmer
Postmottak eiere
Styrets medlemmer

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Referanse: 1000

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø

lnnkalling til møte i representantskapet

Det innkalles til representantskapsmøte iVestfold og Telemark revisjon IKS

Tirsdag 20. april 2021k1.10:00
Møtested: Teams - møtelenke er allerede sendt ut

De som ikke kan møte av representantskapets faste medlemmer må gi beskjed snarest på
tlf. 33 07 13 00 eller e-post: post@vtrevisjon.no slik at vararepresentanter kan innkalles.

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling

Skien, 19. mars 2021

Vestfold og Telemark revisjon IKS

Hallgeir Kjeldal
Representantskapets leder
sign. Kjell Ekman

sekretær for representantskapet

Kopi:Vetaks IKS

Østre Viken kommunerevisjon IKS

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 41O MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon. no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien
post@vtrevision.no



u)
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Representantskapet iVestfold og Telemark revisjon IKS
Teams
20. april2021 kl. 10:00

SAKSLISTE

Saker

01t21

02t21

03t21

04t21

05t21

06t21

07t21

08t21

09t21

10t21

11t21

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon. no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien

Konstituering av møtet

Valg av to representanter til å godkjenne og underskrive protokollen sammen
med møteleder

P roto ko I I fra re p rese nta nts ka ps m ølel 20. april 2020

Fastsette årsregnskap og årsberetning for 2020

Fastsette revidert budsjett for 2021

Fastsette budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Fastsette instruks for valgkomiteen

Valg:
. styremedlemmer og varamedlemmer
. styreleder og styrets nestleder

Fastsette godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte

Apenhetsrapport 2020

Eventuelt

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø

post@vtrevision.no



o
Saksbehandler: Kjell Ekman

Saksnr
01t21

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Konstituering av møtet

lnnstilling:
Møtet åpnes av representantskapets leder. Det velges møteleder. Det opptas fortegnelse
over fremmøtte representanter.

Saksdokumenter:
lngen

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon. no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien
post@vtrevision.no

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø



t)
Saksbehandler: Kjell Ekman

Saksnr
02t21

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Valg av to representanter til å godkjenne og underskrive protokollen sammen med
møteleder

lnnstilling:
Saken legges frem uten innstilling til vedtak.

Saksdokumenter:
lngen

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 82241OMVA
Tlf.: 33 07 13 00
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o
Saksbehandler: Kjell Ekman

Saksnr
03t21

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Protokoll fra representantskapsmøte 20. april 2020

lnnstilling:
Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 20. april2020

Saksfremstilling:
Møtelederen skal sørge for at det føres protokollfra møtet. Protokollen underskrives av
møtelederen og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse,
jf. IKS-loven $ 9 siste ledd. Protokollen er signert og følger vedlagt sakspapirene.

Saksdokumenter:
Protokoll fra representantskapets møle 20. aprll2020

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 41O MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon. no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
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3800 Bø

Dost@vtrevision. no



f)
Saksbehandler: Kiell Ekman

Saksnr
04t21

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

2
3

Fastsette årsregnskap og årsberetning for 2020

Innstilling
Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling fra styret

Representantskapet godkjenner årsregnskap tor 2020 for Vestfold og Telemark
revisjon IKS med et overskudd på kr 2 756 956.
Overskuddet på kr 2756956 tilføres annen egenkapital.
Representantskapet godkjenner årsberetning for 2020.

Saksframstilling:
Arsregnskap og årsberetning presenteres samlet

Generelt
Regnskapet er bokført ved seksjonen for økonomi iVestfold og Telemark fflkeskommune.
Regnskapet er i samsvar med selskapsavtalens $ 8 ført etter regnskapslovens
bestemmelser. Representantskapet har valgt Østre Viken kommunerevisjon IKS som revisor
for selskapet. Revisjonsberetningen følger vedlagt.

Arsresultat
Arsresultatelfor 2020 viser et overskudd påkr 2 756 956. Revidert budsjett for 2020 som ble
vedtatt i representantskapet 20. april 2020 viste et resultat på kr 0.

Det svært gode resultatet er vesentlig påvirket av ulike effekter som bunnen hovedsakelig
skyldes Covid-19. De vesentligste årsakene er at lønnsoppgjøret og pensjonskostnadene
herunder reguleringspremien ble lavere enn budsjettert. Dekningen av årets premie fra
premiefondet ble også vesentlig høyere enn budsjettert. WR følger regnskapslovens regler
for små foretak. Selskapet benytter derfor fakturert pensjonspremie fra KLP som kostnad.

lnntekter
Av selskapets omsetning på kr 34,1 mill. utgjør egenregioppdrag overfor eierne 90,4% mens
eksterne oppdrag står for 9,6%. Selskapet har ikke erverv til formål og er derfor ikke
skattepliktig for egenregiomsetningen, men er skattepliktig for den delen av resultatet som
skyldes omsetning til eksterne oppdragsgivere.

Driftstilskuddene fra eierne er i 2020 budsjettert med samlet kr 30,16 mill. som også er
fakturert og regnskapsført. Andre driftsinntekter er kr 0,49 mill. lavere enn budsjettert.
Budsjettet var satt opp på basis av erfaringstallfra de tidligere selskapene. Andre
driftsinntekter er noe påvirket av Covid-19 ved at tilleggsbestillinger er lavere pga. generelt
redusert aktivitet.
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o
Driftskostnader
Lønns- og personalkostnader utgjør kr 27,0 mill. mot budsjettert kr 29,0 mill. et avvik på
kr 2,034 mill. Arsakene til awiket skyldes hovedsakelig tre forhold; lavere lønnsoppgjør,
lavere pensjonskostnad og en vesentlig sykepengerefusjon pga. langtidssykemelding.

Øvrige driftskostnader er kr 1,34 mill. lavere enn budsjettert. Flere vesentlige
kostnadselementer er redusert pga. Covid-19. Det er utbetalt mindre ireisegodtgjørelser.
Kurs- og konferanse kostnader inkludert reise og oppholdskostnader er også lavere. Det har
kun vært avholdt webinarer og e-læringskurs i størstedelen av 2020.

Eie ndeler - om I øpsm idler
Omløpsmidler består blant annet av tre bankkonti på totalt kr 20 102 174, hvorav konto for
skattetrekk er sperret og utgjør kr 1 060 936. Kundefordringer utgjør kr 111 141 og fordringer
på momskompensasjon utgjør kr 616 453.

Kortsiktig gjeld
Skyldig offentlige avgifter består hovedsakelig av skattetrekk kr 1 060 936 og
arbeidsgiveravgift med kr 698 258. Annen kortsiktig gjeld hovedsakelig av avsatte
feriepenger med kr 2 394 090.

Egenkapital
Egenkapital består av annen innskutt egenkapital på kr 15 348341. Dette er egenkapitalen i

de gamle enhetene som er overført WR i samsvar med vilkårene for etablering av selskapet.

P e n sjo n sfo rp I i kte I se r
I samsvar med regnskapslovens bestemmelser for små foretak er pensjonsforpliktelsene
ikke balanseført. WR har mottatt aktuarberegning fra KLP basert på Norsk
Regnskapsstandard (NRS) som legges til grunn da selskapet følger regnskapslovens
bestemmelser.

Aktuarberegningen viser en netto pensjonsforpliktelse på kr 14,7 mill. inkl. arbeidsgiveravgift
pr.31.12.2020. Beregningen viser videre samlede brutto påløpte pensjonsforpliktelser på
kr 95 mill. mens pensjonsmidlene beløper seg til kr 76,7 mill. Selskapets ikke balanseførte
netto pensjonsforpliktelser utgjør ved utgangen av 2020 kr 14,7 mill. inkl. arbeidsgiveravgift,
mens bokført egenkapital inkludert årets overskudd utgjør kr 18,1 mill. Selskapet har dermed
en reell egenkapital på kr 3,4 mill.

Arsberetningen
Det er for 2020 utarbeidet årsberetning som tilfredsstiller regnskapslovens krav. Mer utførlig
beskrivelse av selskapets virksomhet fremkommer i åpenhetsrapporten.

Disponering av årets resultat
Arets overskudd på kr 2756 956 foreslås overført annen egenkapital

Saksdokumenter:
Arsregnskap og årsberetning 2020
Revisjonsberetning 2020
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f)
Saksbehandler: Kjell Ekman

Saksnr
05121

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Fastsette revidert budsjett 2021

lnnstilling
Representantskapet vedtar revidert budsjett for 2021

Saksfremstilling:
Selskapets første driftsår viste et betydelig overskudd. Arsakene til dette er sammensatt. For
budsjettformål er det viktig å skille mellom engangseffekter (primært Covid-19) og årsaker av
mer permanent karakter. Budsjettetfor 2020 var basert på erfaringstall fra de tidligere
enhetene. Driftskostnadene er påvirket av Covid-19 og kostnadsbesparelser ved
sammenslåing av enhetene.

Opprinnelig budsjett Revidert budsjett Endring

2027 2021
Driftstilskudd fra eierne
Andre driftsinntekter

30 474 tOO

5 001 900

29 624 440

4 200 000

849 660

801 900

35 476 000 33 824 440 1 651 560

Persona I kostna d er

Andre driftskostnader
29 901 000

5 725 000

29 21.5 tO7

4759 333

68s 893

965 667

35 526 000 33 974 440 1 651 560

Renteinntekter L50 000 L50 000

Årsresultat 0

Budsjettet for driftstilskudd 2021fra eierne foreslås justert for 5 kommuner. Dette gjelder
Kragerø kommune, Bamble kommune, Nome kommune, Midt-Telemark kommune og
Notodden kommune. Driftstilskuddet for disse kommunene justeres ned med til sammen
kr 849 660. Denne nedjusteringen videreføres i økonomiplanperioden. Dette er mellomstore
kommuner hvor driftstilskuddsnivået har vært høyere enn det større kommuner har betalt.
Det har vært noe ulikheter mellom tilskuddsnivåene i de tidligere revisjonsenhetene. Dette
søkes rettet opp ved denne justeringen. Faktisk leveranse og ressursbruk på disse
oppdragene underbygger også justeringen.

I regnskapsrevisjon er det ikke en lineær sammenheng mellom størrelsen på kommunen
(innbyggertall) og driftstilskuddet. To kommuner av samme størrelse kan ha svært
forskjellige ø konomifunksjoner og aktivitetsomfang på sin virksomhet.
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f)
Det gir denne fordelingen av driftstilskuddet på eierne

Det er noe avvik mellom andel av driftstilskudd og eierandel. Det er ikke unaturlig.
Eierandelen erfordelt med 1/3likt mellom deltakerne og2l3 basert på andelfolketall hvor
fylkeskommunen er satt lik det dobbelte av den største kommunen.

Andre driftsinntekter er også justert ned. Det opprinnelige budsjett tor 2021o9 også tor 2020
var satt opp under visse forutsetninger om fakturering av enheter som tidligere var dekket
gjennom driftstilskuddet fra kommunen. Erfaringen etter sluttfakturering i 2020 viser at denne
posten var budsjettert for høyt. Videre har det vært et noe lavere nivå av tilleggsbestillinger
som kan ha sin årsak i Covid-19 effekter.

Personalbudsjettet er justert for personalavganger i 2021 og nyrekruttering. Det er budsjettert
med 3 o/o lønnsøkning for året og videre i økonomiplanperioden.

Pensjonskostnaden i 2021 er basert på premieprognose fra KLP som også inkluderer
reguleringspremien. I prognosen ligger det inne dekning fra premiefondet på ca. kr 236 000
Erfaringsmessig er dette forsiktige estimater. Faktisk dekning kan bli høyere. En av
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Tilskudd 2021

Opprinnelis budsiett Revidert budsiett Andel 2021 Eiera ndel
3800

3801

3802

3803

3804

380s

3806

3807

3808

3811

3812
3813

3814

3815

3816

3817

3818

3819

3820

3827
3822
3823

3824

3825

Vestfold og Telema rk fylkeskommu ne

Horten kommune
Holmestrand kommune

Tønsberg kommune
Sandefjord kommune

Larvik kommune
Porsgrunn kommune
Skien kommune
Notodden kommune

Færder kommune
Siljan kommune
Bamble kommune
Kragerø kommune
Drangedal kommune

Nome kommune
Midt-Telemark kommune
Tinn kommune
Hjartdal kommune
Seljord kommune
Kviteseid kommune
Nissedal mkommune
Fyresdal kommune
Tokke kommune
Vinje kommune

4 000 000

1 326 000

1 020 000

2 040 000

2 s50 000

2 sso 000

I 762 560

2 sso 000

7224000
1 020 000

310 080

r224000
1 203 600

830 280

953 700

1 203 600

879 240

393720
651 780

608 940

420240
398 820

s69 160

784 380

4 000 000

1 326 000

1 020 000

2 040 000

2 sso 000

2 550 000

7 762 560

2 550 000

1 020 000

1 020 000

310 080

1 020 000

1 020 000

830 280

879 240

1 020 000

879 240

393 720

651 780

608 940

420240
398 820

s69 160

784 380

13,50

4,48

3,44

6,89

8,61

8,61

5,95

8,6t
3,44

3,44

1,05

3,44

3,44

2,80

2,97

3,44

2,97

1,33

2,20

2,06

7,42

1,35

7,92

2,65

76,77

4,76

4,31

8,13

9,08

7,16

5,88

8,12

2,97

4,70

1,68

3,74

2,70

1,90

2,27

2,70

2,72

1,59

t,76
7,69

t,57
1,55

7,66

1,85

30 474 100 29 624 440 100,00 100.00



f)
usikkerhetsfaktorene er nettopp hvor høy dekningen fra premiefondet faktisk blir. WR
benytter regnskapsprinsippene for små selskaper hvor pensjonskostnaden er lik fakturert
premie. Dermed vil dekning fra premiefondet slå direkte ut i kostnaden.

Andre driftskostnader antas å bli lavere enn det opprinnelige budsjettet for 2021 pga. Covid-
19 effekter. Virkningen på reisekostnader, bilgodtgjørelse og diett samt kurs og
konferansekostander vil bli lavere enn normalt også for store deler av 2021 og vil først øke til
normalt nivåi2022, noe som reflekteres iøkonomiplanen.

Saksdokumenter:
lngen

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
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o
Saksbehandler: Kiell Ekman

Saksnr
06t21

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025

Innstilling
Representantskapet vedtar budsjett for 2022 og økonomiplan for fireårs perioden 2022-2025.

Saksfremstilling:
De premisser og forutsetninger som er redegjort for i budsjettrevisjonen er videreført i

økonomiplanperioden.

Fylkeskommunens driftstilskudd er redusert til kr 3,5 mill. i2022 mens øvrige eiere reguleres
opp med antatt deflator på2,7o/o. Fra og med2023 og resten av økonomiplanperioden er
driftstilskuddene for alle eiere årlig regulert opp med antatt deflator på2,7o/o

Andre driftskostnader ble vesentlig lavere enn budsjettert i2020 pga. Covid-19 effekter. Det
er lagt opp til økt aktivitet som påvirker disse budsjettpostene fra og med annet halvår 2021
og normal aktivitet i 2022 og videre.

Det gir følgende budsjett for 2022 og økonomiplanperioden frem lil2025:

2022 2023 2024 2025
Driftstilskudd fra eierne
Andre driftsinntekter

29 816 300

4 350 000

30 621340
4 350 000

3L 448 176

4 400 000

32297 2L5

4 400 000

34 166 300 34 97t 340 35 848 116 36 697 2Ls

Renteinntekter 150 000 150 000 150 000 L50 000

Årsresultat -329 220 -0 264 145 6s 076

Disse forutsetningene medfører ett underskudd på kr 329 220 i 2022. Budsjettet for 2023 går
i balanse mens årene 2024 og 2025 til sammen går med et overskudd på kr 329 220. Under
ett går derfor økonomiplanperioden i balanse.

WR benytter regnskapslovens regler for regnskapsoppstilling. Dermed vil både årsregnskap
og budsjetter kunne vise både over- og underskudd. Det fremkommer ikke overføringer til
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Persona lkostnader
Andre driftskostnader

29 497 433

5 154 087

29 887 856

5233 485

30 364 415

5 369 556

31271.198
5 510 941

34 645 520 35 L2134L 35 733 97L 36782 740

oost@vtrevision.no



f)
eller fra fond som g1ør al regnskap / budsjett balanserer. Eventuelle over- eller underskudd
disponeres mot annen opptjent egenkapital.

Driftstilskuddene fordelt på eierne gir dermed følgende fordeling for 2022

Saksdokumenter:
lngen
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Tilskudd 2022 Andel2O22 Eierandel

3800

3813

3815

38L7

3818

3819

382L
3822

3823

3825

381

Vestfold og Telema rk fylkeskom mune
Horten kommune
Holmestrand kommune
Tønsberg kommune
Sandefjord kommune
Larvik kommune
Porsgrunn kommune
Skien kommune
Notodden kommune
Færder kommune
Siljan kommune
Bamble kommune
Krager6 kommune
Drangedal kommune
Nome kommune
Midt-Telemark kommune
Tinn kommune
Hjartdalkommune
Seljord kommune
Kviteseid kommune
Nissedal mkommune
Fyresdal kommune
Tokke kommune
Vinje kommune

3 s00 000

1 361 802

LO47 540

2 095 080

2 6L8 850

2 618 850

1 8L0 149

2 61.8 8s0
LO47 540

1047 540

3L8 452

\o47 540

to47 540

852 698

902979
LO47 540

902979
404 350

669 378

625 381.

431 586

409 588

584527
805 558

rr,74
4,57

3,51

7,03

8,78

8,78

6,O7

8,78

3,51

3,51

L,O7

3,51

3,51"

2,86

3,03

3,51

3,03

1,36

2,25

2,L0

L,45

r,37
r,96
2,70

L6,77

4,76

4,3L

8,13

9,08

7,tG

5,88

8,L2

2,97

4,70

1,68

3,r4
2,70

1,90

2,2L

2,70

2,L2

1,59

7,76

1,69

1,57

1,55

1,66

1.,85

29 816 300 100,00 L00,00



f)
Saksbehandler: Kjell Ekman

Saksnr
07t21

Utvalg Møtedato
20.04.21Re resentantskapet iWR

Fastsette instruks for valgkomiteen

lnnstilling:
Representantskapet fastsetter i nstru ks for valg kom iteen

Saksfremstilling:
Valgkomiteens forslag til instruks ettersendes

Saksdokumenter:
Ettersendes
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Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon. no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien
post@vtrevision.no

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø



f)
Saksbehandler:
Saksnr
08t21

lEkman
Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Valg

lnnstilling:
Representantskapet velger styremedlemmer og varamedlemmer samt styreleder og
nestleder etter innstilling fra valgkomiteen.

Saksfremstilling:
Valg komiteens innstilling ettersendes.

Saksdokumenter:
Ettersendes

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon.no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø

post@vtrevision.no



f)
Saksbehandler: Kjell Ekman

Saksnr
09t21

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Fastsette godtgjørelse ti I sels kapets ti I I itsvalgte

lnnstilling:
Representantskapet fastsetter godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte basert på valgkomiteens
innstilling.

Saksfremstilling:
Valgkomiteens innstilling ettersendes

Saksdokumenter:
Ettersendes

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon.no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien
post@vtrevision. no

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø



f)
Saksbehandler: Kiell Ekman

Saksnr
10t21

Utvalg
Representantskapet i WR

Møtedato
20.04.21

Apenhetsrapport

Innstilling:
Representantskapet tar åpenhetsrapport 2020 fl orientering.

Saksframstilling:
Den forrige revisorloven satte krav om at revisorer i privat sektor årlig skulle avgi en såkalt
åpenhetsrapport. Kommunalt eide revisjonsselskaper omfattes ikke av revisorloven, og
dermed heller ikke av kravet om årlig åpenhetsrapport.

Apenhet er viktig i offentlig sektor og det er et poeng at også kommunal revisjon framstår
minst like åpen som privat revisjon. Norges kommunerevisorforbund (NKRF) har på
bakgrunn av dette utarbeidet en veileder for bruk av åpenhetsrapport i kommunal sektor.

Styret godkjente rapporten i sitt møte 18. mars. Underskrevet rapport ettersendes.

Saksdokumenter:
Apenhetsrapport 2020

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 82241OMVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon.no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien
post@vtrevision.no

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3'187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø



u)
Saksbehandler: Kjell Ekman
Saksnr. Utvalg
11121 Representantskapet iWR

Møtedato
20.04.21

Eventuelt

Saksdokumenter:
lngen

Vestfold og Telemark revisjon IKS
Org.nr.: 923 822 410 MVA
Tlf.: 33 07 13 00
www.vtrevisjon.no

Postadresse
Postboks 2805
3702 Skien
post@vtrevision.no

Avdeling Skien
Bruene 1

3724 Skien

Avdeling Horten
Sollistrandsveien 12

3187 Horten

Avdeling Bø
Bøgata 69
3800 Bø
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MøTEPROTOKOLL

Representantskapet

De valgte representantene ble innkalt til møte:

Møtested: Fjernmøte iTeams
Møtedato: 20.04.2A20 Tid: 10:00 - 10:45

Sak 0l/20:
Konstltuerlng av møtet
Leder av representantskapet Hallgeir Kjeldal åpnet møtet. Det ble opplaft fortegnelse over
fremmøtte representanter. Følgende eiere og representanter var tilstede i møtet:

23 au 24 eiere som representerle 98,45 % av selskapskapitalen var represented. 1 eier som
representerer 1,55 o/o eierandel var ikke representefi. Representantskapet var dermed
b€slutningsdyktig.

Vosttold og Telemark revisjon tKS
Org-nr.: 923 822 4'lD MVA
ngal@lv!tt91s$ L).Llr) / www. vtre vis j o n. n o

Aydsling Skien
Postboks 2805, 3702 Sklen
Tlf.r 36 91 70 30

Avdoling Hort6n
Sollistråndsveien l2, 3187 Horten
Tlf.: 33 0? 13 00

Avdellng 8ø
Bøgata 69, 3800 Bø
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$
I lillegg var følgende titstede i møtat:
Annette Røren Hem, styreleder
Ranveig Sem, slyrets nestleder
Geir Kastet Dahle, sgremedlem
Kjell Ekman, daglig leder og sekretær for representantsl€pet
Linn Therese Bekken, nestlederiWR
Kirsti Torbjørnson, leder turvaltningsrevisjon WR

lnnkalling med sakspapirer ble sendt ut med e-post til eiernes postmottak samt direkte til de
valgte representantene den 12. mars 2020. lnnkallingen har blitt endret fra Ssisk møte til
fiemmøte i samsvar midlertidig lov om unntak fia kommuneloven, IKS-lovan og parliloven 94.
Link til fiernmøte ble sendt ut '17. aprit 2020.
Vedtak (enetemmigf:
Represenlantskapet ble erklært lovlig innkalt og møtet satt.

Sak 02/20:
Valg av to reprerentanter til å undertegne protokollen sammen med leder
lnnstllllng:
Saken legges frem uten innstilling til vedtak.
Behendllng:
Mølelederforeslo Grunde W. Knudsen og Elin Weggesrud.
Vedtak (enstemmigf:
Grunde W. Knudsan og Elin Weggesrud ble valgttil å underskrive protokollen sammen med
møteleder.

Sak 03/20:
P:otokoll fra møte 4. november 2010
lnnetllllng:
Representantskapet godkjenner prolokollen fn møtet 4. november 2019.
Behandllng:
lngen kommentarer til protokollen fremkom på møtet.
Vedtek (enstemmlg):
Representantskapet godkjente protokollen fra mølet 4. november 2019.

Sek 0'l/20:
Fastscftclse ev revldert budrjett for 2020
lnnstllllng:
Representantskapet fastsetter revidert bud sjefi for 2020.
Behandllng:
Nestleder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommenterle hovedpostene i

budsjettforslaget med vekt på de postene som er juslerl. Represenlantskapets spørsmål ble
besvart.
Vedtak (enst€mmigl:
Represcntantskapet fastsatte revidert b udsjett for 202 0.

Sak 05/20:
Fastcettelse av budejeft for 2021 og ekonomtptan 2021-2024
lnnstilling:
Representantskapetfastsetter budsjettfor2O2l og økonomiplan lor 2021-2024.

Vestfold og Ttbmrrk fevlrlon IKS
Org.nr.:923 62241OMVA
Itltd@Vu'OytctS0,ru / www vtrcvisl on. no

Avdeling Skirn
PoslbokB 2805. 3702 Sklen
Tlf,: 35 91 Z0 30

Avdellng Horten
Solllstrandsveion 12, 3187 Hoden
Tlf.: 33 07 '13 00

Avdeling Bø
Bøgata 69, 3800 Bø
Tlf.: 35 05 00 00

Mra,fr



u)
Bchandltng:
Nestleder Linn Therese Bekken gjennomgikk og kommentedo hovedpostene iforslagct til
budsi'eft og økonomiplan samt de forutsehingei som er lagt til grunn. Representantskapets
spørsmål ble besvarl. Represenlantskapet sa seg lilfreds med at signalene om effektivisering
var lnnarbefulet i forslaget.
Vedtek (enstemmlgl:
Representantskapet faslsette budsjeft for 2o21 og økonomiplan lar 2021-2024.

Sak 06120:
Fasbettelse av instrukg for valgkomlteen
lnnttllllng:
Repmeellantskapet fastsetter instruks for valgkomiteen.
Bohrndllng:
Valgkomiteen's leder Hallgeir Kjeldal gjennomgikk valgkomiteens endelige innstilling ifire
punkter:

1- Administragjonen ularbeiderforslag lil instruks for valgkomiteen som legges frem for
og behandles av valgkomiteen.

2' Forslaget samordnes med de førlngene eierne hargift isine eierskapsmeldinger.
3. Prosessen gjennomføtes i så god lid at forslagel kan danne grunnlag for komiteens

arbeid frem mot neste representiantskapsmøte
4. lnsfuksen fastsettee formeh på neste representantskapsmøte.

Vcdtak (enrtemmlg):
Representantskapel vedtok valgkomiteens forslag. Representantskapet vedtok videre at
retningslinjer for hstsettelse av godtgjøreher til styrets medlemmor innarbeides i instruksen.

Sak 07/20:
Vrlg av rtyremcdlemmer
lnnstilling:
Representantskapet velger tre styremedlemmer og varamedlemmer for ett år og tre
styremedlqmmer og varamedlemmer for to år. Representantskapet velger styreis leder og
nestleder.
Behandllng:
Valgkomiteens leder Hallgeir Kjeldal gjennomgikk valgkomiteens innstifling:

Annette Røren Hem slyreleder
Ranveig Sem nestleder
Maj,-Lis Stordal rnedlem
Edvard Mæland medlem
Jan Helge Fosse medlem
Efik Seierstad medlem

for 1 år
lor 2 år
for 2 år
for 1 år
for 1 år
for 2 år

Nils Per Hovhnd
Svein Inge Nyhus
Liv Grinde
Ellen Marine Lian

Vesttold og TGlGm.rk r€vtrlon IKS
Org.or.: 923 g2211OMVA

nt|"{(usl!rv.tqar.Lr,ul / www.vtr6vt sl on. n o

for 1 år
fot 2 år
for 1 år
tor 2 år
for 1 år
lor2 år

Avdelln0 gklcn
Postboks 2805, 3702 Skien
Tlf.: 36 91 70 30

Avdellng Horten
Solllstrandsvelon 1 2, 31 87 Hortsn
Tfi.: 33 07 13 00

Avdallng Be
Bøgata 89, 3s00 Bø
Tlf.: 35 05 90 00

1. vara
2.vara
3. vara
4. vara
5. vara
6. vara

Kandidater til de to siste varemedlemsplassene fremlegges på neste møte.
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Vedtak lenrtemmig):
Forslaget ble tatt opp tl samlet votering. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vadtatt.

Sak 08/20:
Fertrettelse av h onorarer
lnnsdlllng:
Reprcsenlantskapet åstsettr godtgjørelse for styreveru i eelskapet etter innstilllng lla
valgkomiteen.
Behandling:
valgkomiteens leder Hallgeir Kjeldalgjennomgikk valgkomiteens innstilling:Styreleder kr42 500Nestleder kr 1g 2S0Medtem kr 15 000. llillegg til det faste honoraret utbetales en ulegttimert møtegodtgjørelse fortapt

arbeidsfortjeneste for de som er iarbeid på kr 1 280 pr møtL.o Denne godtgjørelsen gjelder også for vararepresentanter som møter.r Alternativt kan det utbetales tapt arbeidsforljeneste basert på ftemlagt
dokumentrasirn.

Vcdtrk (cnstemmtgf:
Representantskapet faetsatte valgkornileens forclag til godtgjørelse for styrcverv i selskapet.

Sak 09120:
Evcntuelt
lngen saker tll behandling

Skien, 20. apdl 2020

Grunde W Knudsen Elin

Vcrtfold oi Tolomrrk rrvlrJon IKS
Ory,n.:925A?,2.t10 MVA
gq€l@!1lu_v.t$lol!,J,(t/wwr,t.vlrevlslon.no

Avdcllng gllen
Postbok8 2605, 370{l Skien
Tlt:35 91 70 30

Avdcllng Hoilan
Sollleksndsvoien 12, 31E7 Horton
Tff.: 33 07 1 3 00

Avdrllng 8o
grgåte 69, 3000 86
Tlt: 35 05 90 00
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Arsberetningtor 2020
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Org. nr. 923 822 410

Selskapets virksomhet og hvor den drives
Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR) utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjon samt
andre tilgrensende tjenester for alle kommunene i Vestfold og Telemark fylke samt Vestfold
og Telemark fylkeskommune. Selskapet har egne kontorer i Skien, Horten og Bø. Dette er
selskapets første driftsår etter at virksomheten i tidligere Vestfold kommunerevisjon og
Telemark kommunerevisjon IKS ble overdratt til Vestfold og Telemark revisjon IKS etter
reglene om virksomhetsoverdragelse med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2020.

Fortsatt d rift forutsetni ngen
Det fremlagte årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at
denne forutsetningen er til stede.

Styret
Styret består av syv personer, med varamedlemmer valgt i rekke. Seks medlemmer er valgt
av representantskapet og et medlem er valgt av og blant de ansatte. Første varamedlem
møter fast i styremøtene. I tillegg møter de ansatte med en observatør. Daglig leder er
sekretær for styret.

Arbeidsmiljø og ytre miljø
Ved utgangen av 2020 hadde WR 34 ansatte fordelt på 31 ,8 årsverk, Av de ansatte er 74 o/o

kvinner og26o/o menn. Forå bedre kjønnsbalansen vil selskapetved nyansettelse prioritere
menn ved ellers like kvalifikasjoner.

Sykefraværeli2020 var på 4,8 %, hvorav langtidssykemeldte utgjorde 4,5o/o og
egenmeldinger 0,3 %. Det har ikke forekommet personskader knyttet til arbeidsforholdet.

Styret betegner arbeidsmiljøet som generelt godt. Arbeidsmiljøet har selvsagt vært påvirket
av utstrakt bruk av hjemmekonto r fra 12. mars 2020 og ut året. Det er i 2021 gjennomført en
arbeidsmiljøundersøkelse spesielt innrettet mot dette forholdet. Forhold avdekket i

undersøkelsen vil bli fulgt opp. Arbeidsmiljøutvalget har haft to møter hvor også selskapets
bedriftshelsetjeneste har deltatt.

Selskapets virksomhet påvirker ikke det ytre miljø i særlig grad utover effekter forårsaket av
bruk av egen bil ved kjøring til oppdrag i kommunene. Omfanget av slik reising samt også
reising til kurs og konferanser er vesentlig redusert i 2020 pga. Covid-19 tiltak.

Økonomi
Arsregnskapet for 2020 er avsluttet med et overskudd på kr 2 756 956 mot et budsjeftert
resultat på kr 0. Overskuddet foreslås overført til annen opptjent egenkapital.

Av selskapets omsetning på kr 34,1 mill. utgjør egenregioppdrag overfor eierne 90,4% mens
eksterne oppdrag står for 9,6%. Selskapet har ikke erverv til formål og er derfor ikke
skattepliktig for egenregiomsetningen, men er skattepliktig for den delen av resultatet som
skyldes omsetning til eksterne oppdragsgivere.

Det svært gode resultatet er vesentlig påvirket av ulike effekter som bunn skyldes Covid-19.
Den vesentligste påvirkningen er lønnsoppgjøret som ble kr 0,47 mill. lavere enn budsjettert.
Videre ble pensjonskostnadene totalt kr 1,38 mill. lavere enn budsjeftet. WR følger
regnskapslovens regler for små foretak. Selskapet benytter derfor fakturert pensjonspremie
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fra KLP som kostnad. KLP har dekket kr 0,67 mill. av årets bruttopremie fra premiefondet.
Reguleringspremien er også vesentlig lavere noe som skyldes et lavere generelt
lønnsoppgjør enn forutsatt.

Andre driftsinntekter er kr 0,49 mill. lavere enn budsjettert, mens øvrige driftskostnader er kr
1,34 mill. lavere enn budsjettert. Andre driftsinntekter er noe påvirket av Covid-19 ved at
omfanget av tilleggsbestillinger er lavere pga. generelt redusert aktivitet. En vesentlig del av
kostnadene er også redusert pga. Covid-19. Det er utbetalt vesentlig mindre i reise- og
diettgodtgjørelser. Videre er kurs- og konferanse kostnadene inkludert reise og
oppholdskostnader også vesentlig lavere. Det har kun vært avholdt webinarer og e-
læringskurs i størstedelen av 2020 slik at kravet til etterutdanning er oppfylt.

Aktuarberegningen viser samlede brutto påløpte pensjonsforpliktelser på kr 95 mill. mens
pensjonsmidlene beløper seg til kr 76,7 mill. Selskapets ikke balanseførte netto
pensjonsforpliktelser utgjør ved utgangen av 2Q20 kr 14,7 mill. inkl. arbeidsgiveravgift, mens
bokført egenkapital inkludert årets overskudd utgjør kr 18,1 mill.

Styret foreslår at årets overskudd påkr 2 756 956 tilføres annen egenkapital.

Skien, 1 1. februar 2021
Styret i Vestfold og Telemark revisjon IKS

Edvard Mæland

Geir Kastet Dahle
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Resultatregnskap for 2020
Vestfold og Telemark revisjon lKS, Org.nr. 921822 410

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinrdekt

Driftskostnad
Lønnskostnad
Avskrivninger
Annen drifiskostnad

Sum drifttkostnader

Driftsreeultat

Rsnteinntekt
Rentekostnad

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

Ordinært resultat

-31 400 078 -34 761 000

2 719 678 -r50 000

Note

2
11

6

34 119 756

Regnskap
2020

30 155 000
3 964 756

Budsjett
2020

30 155 000
4 456 000

34 011 000

-27 001 930
-10 100

4 388 048

-29 036 000
0

-5 725 000

95 113
-52

150 000
0

95 061 160 000

2814739

-57 783

2 756 956

2 756 956

2 756 956

2 756 956

0

7 0

0

Arsresultat

Overføringer
Annen egenkapital

Sum
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Bafanse pr.31. desember 2O2A
Veetfold og Telemark revisjon IKS

EIENDELER
Anleggemldler
Varige driftsmldler
Driftsløsøre, inventaq verktøy, kontormaskiner, ol.

Sum varlge driftsmidlor

Financiells anleggemldler
lnvesleringer iaksjer og andeler

Sum fl nansielle anloggomidler

Sum anleggsmidler

Omløprmidler
Fordringor
Kundefordringer
Andre fordringor

Sum fordrlnger

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Sum bankinnakudd, kontanter og lignonde

Sum omløpemidler

Sum alendeler

Notc

13

10

I

m2o

90 900't1

90 900

1 335 424

I 335 424

1428324

't't1 141

841233

952371

20 102 174

20 102 174

2t 054 540

22ÆO8'3
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Balanse pr. 3{. desember 2020
Vestfold og Telemark revisjon IKS

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
lnnskuft egenkapital
Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital

Opplient egenkapltal
Annen egenkapital

Sum opptjent egenkapital

Sum egenkapital

Gjsld
Avsehing for forpliktelser
Utsatt skatt

Sum avsetning for forpliktelser

Sum langsiktig gjeld

Kort8iktig gield
Leverandørgjeld

Betalbar skatt

Skyldige ofientlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld

Sum gjeld

Sum egenkapltal og gield

Nota

12

12

12

Skien, 31. desember 2O2A I f . tebwar2O2l

2020

15 348 341

l5 348 34t

27æ956
2 756 956

18 t05 297

8 4 444

4444

4 444

I

100 376

53 339
1777 UO
2439877

4371r12

4376 57e

224sl0873

Annette Olsen Røren Hem
Styrets leder

Ranveig Sem
Nestleder

Maj-Lis Stordal
Styremedlem

Edvard Mæland
Styremedlem

Jan Helge Fosse
Styremedlem

Erik Seierstad
Styremedlem

Geir Kastet Dahle
StyrEmedlem
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Noter 2020
Vestfold og Telemark revisjon IKS

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter
lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanaeposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn
kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er
eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsihig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter
transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. KortsiKig gield balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivnirgsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigfunde. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer ø oppført i balansen til pålydende etter frdrag for avselning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnder, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Skatt
Selskapet har ikke erverv til formål og har som sin primære oppgave å levere tjenester til sine eiere i utvidet
egenregi. Denne delen av virksomheten er ikke skattepliktig. Selskapet er likevel skattepliktig for omsetning til
eksteme kurder i samsvar med skattelovens $ 2-32, 2.ledd. Omsetning fra eksteme oppdragsgivere utglør ca.
9,60Å av samlede drlftsinntekter.

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og erdring i utsatt skatt. Utsatt skatt
er beregnet med22o/o på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og
skaft evirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

Note 1 - Driftsinntekter
20,20

Honorar avgiftspliktig, eksterne oppdragsgivere

Honorar avgiftsfritt, refusjoner og salg til eiere iegenregi

Kursinntekter

Andre inntekter

3 æ2 969

661 787

0

0

Sum driftsinntekter 3 964 756
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Note 2 - Lønnskostnader etc
20m

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre relaterle ytolser / Refusioner

21 &O 192
3U2UO
2&5271

93 626
Sum 27fl11 930
Foretaket har spselsatt 31,8 årsverk i regnskapsåret.

Mer om årsverk og lønn
Selskapet har 34 ansatte hvorav 25 kvinner (74016) og 9 menn (26%). Fordelt på årsverk (31,8) utgjør kvinrpr 23,2
t73%) og menn 8,6 (27%).

Note 3 - Obligatorisk tienestepension
Bokførte pensjonskostnader tilsvarer premiekrav fra KLP. Premiekostnaden for 2020 utgjorde
kr 2 865 766 hvorav kr 668 621 ble dekket av premiefondet. I samsvar med regnskapslovens
bestemmelser for små foretak er pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler ikke balanseført. Aktuar
beregning fra KLP er basert på Norsk Regnskapsstandard som viser følgende nøkkeltall:

PET{STONSFORPLI(TE[5E 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

BESTE TSTIMAT BESTC ESTIMAT ESNMAT

78 243 033 94990272 97 159791
69 908 339 76 701 436 79 783 373

L2 7U 694 18 288 836 17 576 418

1 795 S92 2578726 2478275
14 530 286 20867 %2 20 054 693

0 -5 412 652 -5 412 652

0 -763 184 -763784

000
14 530 286 L4691726 13 878 857

I 79S 592 1 81S 542 1 715 091

Aktuarberegnirqen viser en netto pensjonsforpliktelse på kr 14 691 726 inkl. arbeidsgiveravgifi pr. 31.12.20.
Beregningene bygger på disse forutsetningene:

grutto påløpt pensjonsforpliktelse

Pensjonsmidler

Netto forpliktelse ftr arb.avSift
Arbeidsgiveravgift
iletto forpliktelse inkl, a6a

lkke resultatlørt aktuarielt gevinst{tap} ekskl,aga

lkkc r€sultetfort aktuårielt gevinst (tap) aga

lkke resultåtfgrt planendringer

lalensefrrt nto forpllktelse/{ midler} etter aga

Herav balansefgrt aga

FORUTSETNINGER

Di5kontetingsrente
Ldnnsvekrt
G-regulering

Pensjonsregulering

Forventet evkåstning
AgasaG

Note 4 - Ytelser til ledende perconer

31.12.2019 31.12.201O

2,3Ø6
2,25%

2,W"
t,u%
3,80%

14,LtN

\7A%
2,25%

2,@96

L,24%

3,1096

14,TØ6

Lønn Penajonaforpliktelse Annen godtgjørelse
Ytelser tildaglig leder 1CI232'18 137 8g

Mer om ytelser tll daglig leder
Daglig leder har ingen bonusordning eller avtale om særskilt sluttvederlag ved fratreden.

7 000

Total ytElse til andre ledende person€r

Lønn Penejonrforpliktclae Anno godtgjørelae
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Note 5 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende perconer
Det er ikke gitt lån eller sikk€rhetsstillelse til ledende personer.

Note 6 - Revisjon
2024 2019

Revisjon
Andre tienesler

17 230,4

.Sq1n gqdtglgrclretil revisor 17 2U0.,4

Note 7 - Skatt
2020

Ordinært resultat før skattekostnad 2814739
+l- Perman€nte forskjeller (2 552 Oeg)

+l- Arets endring i midlertidige forskjeller (2O2OO\

Betalbar inntektsskatt for se lskapet baæd på 22oÅ 53 339

Sum 53 3J:t9

+Å Endring i utsatt skatt 4 444

Skattekostnad i rseultabegnskapet 57 78ir

Betalbar skatt i skattekostnad 53 339

Betalbar skatt i balansen 53 339

Note 8 - Midl. foskjeller - Utsatt skatuskattefordel
Utsatt skatUutsatt skattefordel ibalansen avs€ttes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og
skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstørdard for skatt. Midlertidige skatteøkend€ og
skattereduserende forskjeller sqn kan utlignes er nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet tll: 01.01.æ20 31i2.m20 Endring

Utrsft skatt 3r.12'2O. basert på 2296 4444 (41.t41

Note 9 - Bankinnekudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 1 060 9æ. Skyldig skattetrekk
er kr 1 060 936.

Note 10 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydencle,
kundefordringer i løpet av 202Q.

nedskrEvet med forventet tap pa fordringer. Det er ikke tapsført

2020

11't 141Kundefordringer til pålydende

Avsatt til dekning av usikre fordringer

Netto oppførto kundefordrin ger

Dokumentet er signert digitalt av:

r NILS PER HOVLAND, f9.02.2O27
. GEIR KASTET DAHLE, 18.02.2021
. RANVEIG SEM, 19.02,2021
. JAN HELGE FOSSE, 19.02.2021
. EDVARD MÆLAND, L7.O2.2O2I
. MAJ-LIS STORDAL, 17.02.2021
. KJELL PETER EKMAN, 17.02.2021
. ERIK SEIERSTAD, 1a.o2.2o27
. ANNETTE OLSEN RøREN HEM,77.O2.2O27

Forseglet av

20zco0

Itl 141

Posben Norge



Note 11 - Spesifikasjon av varige drlftsmidler
Anskaffelseskost 01 .01 .2O20

Tilgarp iåret 101 000
iåret 0

Anskaffolseskost 3t.te2020 101 000

Balanseført verdi pr. 31,12.mm 90 900

Note 12 - Egenkapital
Annen EK Sum

Økning annen innskutt EK 15}4;8341
Åirets resultat 2 756 956 2 756 956
Egenkapltal 31.12.2020 ?.756 958 18 105 297

Note 13 - Aksier og andeler
Investeringer i aksier og andeler består i sin helhet åv egenkapitalinnskudd i KLP
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ill[ s.M#,m
Org,nr. 987 952 423

Til representantskapet i Vestfold og Telemark revisjon IKS

UAVHENGIG RTVISORS BDRETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Vestfold og Telemark revisjon IKS' årsregnskap som viser et overskudd på

l$2756 956. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 ogresultatregnskap for
regnskapsår'et avsluttet pel denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige
regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater og
kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens
regler, tilleggsbestemmelser i lov om interkommunale selskaper, forskrift om årsbudsjett, årsregnskap
og årsberetning for interkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge.

Gr unn I a g for kon klusj on en

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forsklift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale rcvisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til
disse standardene er beskrevet i i?evr'sors oppgaver ogplikter ved revisjon av årsregnskapef. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig infolmasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i selskapets
årsberetning, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsegnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet <Konklusjon om årsberetningen> under
uttalelse om øvrige lovmessige krav.

I forbindelse med revisjonen av år'sregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinforrnasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så

henseende.

Styret og daglig lederes ansvar for årsregrskapet
Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter;
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regrskapslovens regleq tilleggsbestemmelser



i lov om interkommunale selskaper; forsklift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
intetkommunale selskaper og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 

"r 
ogtå ansvarlig foi slik intern

lcontroll den finner nødvendig for å hunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede ieil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift, Forutsetningen orn fortsatt drift skal legges til gi'unn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksornheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årcregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som folge av misligheter eller utilsiktecle feil, og å avgi
en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad åv
sikkethet, men ingen garanti for at en revisjon utført i sarnsvar med lov, forskrift og god kommunal
revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon sort eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil, Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirkå økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
wwwnkrf.no/revisj onsbeletn i n ger - revisj onsberetning nr. 5

Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konkhrjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfoq og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller folenklet rcvisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har opptrlt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og goO
bokføringsskikk i Norge,

Ko n klusj o n om årsb eretni n g en
Baseft på vår revisjon av årsregnskapet som beskevet ovenfoq mener vi at årsberetningen inneholder
de opplysningene som lov og forskrift klever og at opplysningene om økonomi i årsberetningen
stemmer ovel€ns med årsregnskapet.

Rolvsøy, 08.03,2021

\ ).$oltr(k\e/vJolanta Betker
Oppdragsansvarlig revisor
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Apenhetsrapport 2020

lnnledning
Større private revisjonsselskaper avgir årlige åpenhetsrapporter hvor blant annet
organisasjonsform og eierskap, styringsstruktur, interne kvalitetskontrollsystemer og

enhetens etterutdanningspolitikk beskrives. Det foreligger ikke noe formelt kravet om årlig
åpenhetsrapport for offentlig eide revisjonsselskaper. Apenhet er imidlertid en sentral verdi
i offentlig sektor. Det er derfor naturlig at offentlig eide revisjonsselskaper er like åpne i sin
rapportering som private revisjonsselskaper. Norges kommunerevisorforbund anbefaler
også sine medlemmer å utarbeide åpenhetsrapporter.

Virksomhetens organisasjonsform og formål
Vestfold og Telemark revisjon IKS (VTR), organisasjonsnummer 923 822 410, er et
interkommunalt revisjonsselskap. VTR ble stiftet i 2019 i henhold til lov om
interkommunale selskaper. Virksomheten i selskapet er en videreføring av den
revisjonsvirksomheten som ble drevet iVestfold kommunerevisjon og Telemark
kommunerevisjon lKS. Virksomheten og alle ansatte i disse to selskapene ble overført til
WR som virksomhetsoverdragelse med virkning fra 1. januar 2020.

Selskapets forretningsadresse er i Skien kommune. Selskapet har egne kontorer i Skien,
Horten og Bø.

VTR's formål er i henhold til selskapsavtalen

r 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 uttøre revisjonsoppdrag og rådgivning for
andre selskaper.

Selskapet har ikke erverv til formål

Eiere
Eiere av selskapet er alle 23 kommuner i Vestfold og Telemark fylke og Vestfold og
Telemark fiTlkeskommune. Eierne har ikke innskuddsplikt etter selskapsavtalen.
Selskapets egenkapitalfinansiering består av egenkapital fra de tidligere enhetene
Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon lKS. Totalt utgjør dette ved
etableringen av selskapet kr 15 348 341 og er regnskapsført som annen innskutt
egenkapital.

a

a

a
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Eierandelene i selskapet er fordelt på følgende måte

Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste organ og består av 24 representanter, en fra
hver eier. Hver representant er valgt av sine respektive kommuner og fylkeskommunen for
perioden 2019 - 2023. Hver eiers stemmeandel tilsvarer eierandelen. Leder av
representantskapet i perioden er Hallgeir Kjeldal, Bamble kommune. Det er i 2020 avholdt
ett møte og behandlet 9 saker. Daglig leder er sekretær for representantskapet.

Styret
Styret består av syv personer, med varamedlemmer valgt i rekke. Seks medlemmer er
valgt av representantskapet og ett medlem er valgt av og blant de ansatte. Første
varamedlem møter fast i styremøtene. Daglig leder er sekretær for s$ret.
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Styrets medlemmer er:

. Leder Annette Røren Hem

. Nestleder Ranveig Sem
o Styremedlem Edvard Mæland
. Styremedlem Maj-Lis Stordal
. Styremedlem Erik Seierstad
o Styremedlem Jan Helge Fosse
. Styremedlem Geir Kastet Dahle
. Møtende varamedlem Nils P. Hovland

valgt i 2020 for 1 år
valgt i 2020 for 2 år
valgt i 2020 for 1 år
valgt i 2020 tor 2 år
valgt i 2020 for 2 år
valgt i 2020 for 1 år
valgt i 2020 for 2 år (ansattes representant)
valgt i 2020 for 1 år

o Trygve Børsting er de ansattes observatør i styret med møte og talerett

Det er i 2020 avholdt fem styremøter og det er behandlet 51 saker.

Ansatte, arbeidsmiljø og likestilling
Ved utgangen av 2020 hadde WR 34 ansatte fordelt på 31,8 årsverk hvorav 25 kvinner
(74o/o) og 9 menn (260/0). Av årsverkene utgjør kvinner 23,2 (73o/o) og menn 8,6 (27Yo).

WR har en overvekt av kvinnelige ansatte, både totalt og i ledende stillinger
Lønnsstatistikken viser:

Kvinner Menn
Antall Snitt lønn Antall Snitt lønn

Alle ansatte
Ansatte u nntatt ledergruppen

25

23

553 964

529 555

9

I
555 355

508 825

Selskapet har ikke gjort ansettelser i 2020. Ved nyansettelser vil selskapet prioritere menn
ved ellers like kvalifikasjoner.

Hensyn til likestilling og ikke-diskriminering er omtalt på relevante områder i selskapets
interne rutiner, herunder etiske retningslinjer, varslingsrutiner og lønnspolitikk/
personalreglement, samt i avtaleverk som selskapet er bundet av. Selskapets lokaler er
ti I rettelagt for personer med fun ksjonsnedsettelse.

Ansatte i VTR har høy kompetanse og bred erfaring. De aller fleste har bachelor eller
mastergrad. Flere av våre ansatte har vært foredragsholdere på eksterne kurs og
konferanser.

Alle ansatte er medlemmer av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Ansatte iWR har
vært engasjert av NKRF som innledere på nasjonale konferanser og som medlem av
kvalitetskontroll-komiteen og selskapskontrollkomiteen. Daglig leder er statsautorisert
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revisor og er sammen med selskapets øvrige statsautoriserte revisorer medlemmer av
Den norske Revisorforening. Leder av forvaltningsrevisjonsavdelingen er jurist og medlem
av Norges Juristforbund. Ansatte fra WR deltar som kontrollører i NKRF's årlige
kvalitetskontroll.

Selskapets arbeidsmiljøutvalg har hatt to møter. WR har inngått avtale med

Bedriftshelsen AS om leveranse av bedriftshelsetjenester. I tillegg har selskapet egen
HMS-ansvarlig (daglig leder), hovedverneombud og verneombud samt eget
personvernombud. Det er etablert interne varslingsrutiner i henhold til arbeidsmiljølovens
bestemmelser.

Sykefraværeti2020 var på 4,|Vo, hvorav langtidssykemeldte utgjorde 4,5o/o oe

egenmeldinger 0,3%. Det har ikke forekommet personskader knyttet til arbeidsforholdet. I

samarbeid med Bedriftshelsen AS foretas det ved behov ergonomisk vurdering av
arbeidsplassene.

Det er opprettet lønnsforhandlingsutvalg som består av daglig leder og leder av
henholdsvis regnskapsrevisjonsavdelingen/forvaltningsrevisjonsavdelingen avhengig av
hvilken gruppe det forhandles med. I tillegg til sentralt lønnsoppg jør i 2020 for en ansatt i

stillingsgruppe 1, ble det gjennomført lokale lønnsforhandlinger for ansatte i stillingsgruppe
2 i henhold til hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.

Ansettelsesutvalget, som består av daglig leder, leder av forvaltningsrevisjon/leder av
regnskapsrevisjon og en tillitsvalgt, har ikke hatt møter i 2020.

Oppgaver og virksomhet
WR gjennomfører revisjonen i samsvar med lover, forskrifter og god kommunal
revisjonsskikk i Norge som også bygger på de internasjonale revisjonsstandardene (lSA)

Vi utfører revisjon av all virksomhet hos eierne som er organisert etter kommuneloven.
Utover de lovpålagte oppgavene er vi valgt som revisor for kirkelige fellesråd i de
respektive kommunene, mange menighetsråd, stiftelser/legater, interkommunale selskaper
og flere mindre regnskaper. Selskapet har i tillegg ansvar for revisjon og attestasjon av
ulike statlige og fylkeskommunale tilskuddsordninger.

Selskapet gjennomfører forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll etter bestilling fra
kontrollutvalgene. Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll skal utarbeides minst
en gang hver valgperiode og vedtas av kommunestyreVfylkesting. Planen skal bygge på

en vurdering av risiko og vesentlighet. WR har i 2020 utarbeidet slike risikovurderinger for
alle eierkommunene; 24 rapporter som vurderer risiko i kommuner og kommunens
eierskap/selskaper.
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Koronapandemien har ført til enkelte forsinkelser i bestillingene som følge av avlyste og
utsatte kontrollutvalgs- og kommunestyremøter. WR har på bakgrunn av disse
bestillingene levert 23 rapporter om forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Rapportene
er pu bl isert på selskapets hjem meside www.vtrevisjon. no.

I tillegg har vi gjennomført undersøkelser og rådgivning på oppdrag fra administrasjonen
m.v. Særskilt kan nevnes undersøkelse av anskaffelser i IKA Kongsberg IKS og utredning
om organisering av interkommunalt brannvernsamarbeid.

WR er bedriftsmedlem i NKRF og Samfunnsbedriftene (tidl. KS-bedrift). Selskapet har
tegnet alle forsikringene i KLP Skadeforsikring og er tilknyttet pensjonsordningen i KLP
Forsikring. WR har tegnet profesjonsforsikring gjennom DnR's ordning.

Selskapet har utarbeidet etiske retningslinjer herunder klare regler for varsling
Retningslinjene er oppdatert og behandlet av styret og de tillitsvalgte i 2020.
Retningslinjene er gjennomgått i teamsmøte med alle ansatte.

Uavhengighet
Revisjonsordningen i kommuner og fylkeskommuner reguleres av kommunelovens (2018)

kap.24. Bestemmelsen overlater til kommunestyret og fylkestinget å velge mellom egne
ansatte revisorer, deltagelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngåelse av
avtale med annen revisor.

Uavhengighet i forhold til oppdragsgiver er grunnleggende for tilliten til revisors arbeid og

revisors rapportering. Krav til revisors uavhengighet er regulert i kommunelovens S 24-4
med tilhørende forskrift. Bestemmelsen fastslår at den som skal ivareta revisjons- og

kontrolloppdrag ikke kan ha slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens
ansatte eller tillitspersoner, at det kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet.

Retn ingslinjer for uavhengig het
lfølge kommunelovens 524-4,jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 19, skal
oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi skriftlig egenvurdering av sin
uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og objektivitet gjelder også for
revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer som plikter å legge
fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget.

Oppdragsansvarlige revisorer i selskapet har i denne sammenheng vurdert blant annet
egen og nærståendes forhold til den reviderte virksomhet, og om en har utført andre
funksjoner/ tjenester som kan påvirke uavhengigheten. Revisorer for det enkelte oppdrag
bekrefter skriftlig sin egen uavhengighet som arkiveres internt i selskapet.
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E kstern kva I itetskontrol I

Selskapets medlemskap i NKRF innebærer at vi er underlagt den obligatoriske
kvalitetskontrollordningen i forbundet. Ordningen skal sikre at alle medlemsbedrifter
kontrolleres minst en gang hvert sjette år. Formålet er å sikre at bedriftsmedlemmene
holder en høy faglig standard ved at de utøver revisjonsarbeidet i overensstemmelse med
god kommunal revisjonsskikk.

WR har ikke hatt ekstern kvalitetskontroll i 2020. Telemark kommunerevisjon IKS hadde
ekstern kvalitetskontroll i 2018 som omfattet både forvaltningsrevisjon og
regnskapsrevisjon. Vestfold kommunerevisjon hadde tilsvarende kontroll i 2017. Resultatet
av kontrollen var godkjent for begge.

Intern kval itetskontrol I

Selskapet har utarbeidet et internt kvalitetskontrollsystem som skal sikre at alle ledd i

selskapet utfører sine oppgaver i henhold til god kommunal revisjonsskikk.
Kvalitetskontrollsystemet er utarbeidet på grunnlag av internasjonal standard for
kvalitetskontroll - ISQC1 .

For å oppfylle kravene i denne standarden har vi i 2019 gjennomført kvalitetskontroll på ett
reg nskaps- og ett forvaltn i ngsrevisjonsoppd rag i n nenfor samarbeidet med
kommunerevisjonene i Buskerud og Vestfold. Kontrollene er gjennomført etter samme
opplegg som i NKRF. Både Telemark kommunerevisjon IKS og Vestfold kommunerevisjon
fikk godkjent i denne kontrollen. 12020 er det ikke avholdt kontroller.

Obl igatorisk etter- og videreutdanni ng
Selskapet er en kompetansebedrift og faglig oppdatering er derfor en viktig oppgave

Vårt medlemskap i NKRF bidrar til at våre ansatte er godt faglig oppdatert. Alle
oppdragsansvarlige revisorer er forpliktet til å gjennomføre nødvendig etter- og
videreutdanning innenfor relevante fagområder, med til sammen 105 timer ien 3-års
periode. De øvrige ansatte er tilsvarende forpliktet med 63 timer.

Den nye revisorloven som trådte i kraft 1. januar 2021 stiller krav om 120 timers relevant
etterutdanning over en 3 års periode for statsautoriserte revisorer. Selskapet vil legge til
rette for og følge opp at selskapets ansatte statsautoriserte revisorer oppfyller også dette
kravet.
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Etterutdanningen består av oppdatering innen revisjon, regnskap, bokføring, skatte- og
avgiftsrett, etikk og andre relevante fagområder gjennom kurs arrangert av blant annet:

. Norges kommunerevisorforbund (NKRF)

. Den norske Revisorforening (DnR)
o Norges Kemner- og Kommunekasserer forbund (NKKF)
. Norges Juristforbund

Det avholdes også interne møtet og kurs om aktuelle emner. I tillegg tilpasses den faglige
oppdateringen den enkeltes oppdragsportefølje, behov for spisskompetanse samt erfaring
og interesser.

Det ansettes medarbeidere med ønske om karriere innen revisjon, og med minst 3 års
relevant utdannelse (bachelor) på høyskolenivå eller mastergrad innenfor eksempelvis
samfunnsvitenskap, jus m.m. Selskapet ønsker at motiverte ansatte tar ytterligere
etterutdanning, og WR har stipend- og permisjonsordninger for ansatte som tar
etterutdanning.

Økonomi
Arsregnskapet for 2O2O er avsluttet med et overskudd påkr 2 756 956 mot et budsjettert
resultat på kr 0. Overskuddet foreslås tilført annen opptjent egenkapital.

Av selskapets omsetning på kr 34,1 mill. utgjør egenregioppdrag overfor eierne 90,4o/o

mens eksterne oppdrag står for g,60/o. Selskapet har ikke erverv til formål og er derfor ikke
skattepliktig for egenregiomsetningen, men er skattepliktig for den delen av resultatet som
skyldes omsetning til eksterne oppdragsgivere.

Det svært gode resultatet er vesentlig påvirket av ulike effekter som på ulike måter skyldes
Covid-19. Den vesentligste påvirkningen er lønnsoppgjøret som ble kr 0,47 mill. lavere enn
budsjettert. Videre ble pensjonskostnadene totalt kr 1,38 mill. lavere enn budsjettet. WR
følger regnskapslovens regler for små foretak. Selskapet benytter derfor fakturert
pensjonspremie fra KLP som kostnad. KLP har dekket kr 0,67 mill. av årets bruttopremie
fra premiefondet. Reguleringspremien er også vesentlig lavere noe som skyldes et lavere
generelt lønnsoppgjør enn forutsatt noe som påvirker reguleringspremien i betydelig grad.

Andre driftsinntekter er kr 0,49 mill. lavere enn budsjettert, mens øvrige driftskostnader er
kr 1,34 mill. lavere enn budsjettert. Andre driftsinntekter er noe påvirket av Covid-19 ved at
tilleggsbestillinger er lavere pga. generelt redusert aktivitet. Endel av kostnadene er også
redusert pga. Covid-19. Det er utbetalt vesentlig mindre i reise- og diettgodtgjørelser.
Videre er kurs- og konferanse kostnadene inkludert reise og oppholdskostnader også
vesentlig lavere. Det har kun vært avholdt webinarer og e-læringskurs i størstedelen av
2020.
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Aktuarberegningen viser samlede brutto påløpte pensjonsforpliktelser på kr 95 mill. mens
pensjonsmidlene beløper seg til kr 76,7 mill. Selskapets ikke balanseførte netto
pensjonsforpliktelser utgjør ved utgangen av 2020 kr 14,7 mill. inkl. arbeidsgiveravgift,
mens bokført egenkapital inkludert årets overskudd utgjør kr 18,1 mill. Bokført egenkapital
korrigert for ikke balanseførte pensjonsforpliktelser utgjør dermed kr 3,4 mill. pr. 31.
desember 2020.

Det framlagte årsregnskapet er basert på fortsatt drift, og gir etter styrets vurdering en
rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten.

Samarbeid med andre
WR har inngått en samarbeidsavtale med Viken Kommunerevisjon IKS om faglig og

administrativt samarbeid. Styret mener et slikt samarbeid er nødvendig for å styrke
selskapet i forhold til økte krav til faglig bredde og dybdekompetanse innenfor våre
fagområder.

WR har sammen med Revisjon Midt-Norge SA og KomRev Nord IKS ansvar for årlig
oppdatering av NKRF's regnskapsmappe for kommuner og fylkeskommuner.

Vestfold kommunerevisjon og Telemark kommunerevisjon IKS
Vestfold kommunerevisjon som var et $27 samarbeid etter den forrige kommuneloven ble
awiklet i 2020. Avvikling av et IKS er en mer tidkrevende prosess. Telemark
kommunerevisjon IKS har vært gjennom den awiklingsprosessen som er foreskrevet i lov
om interkommunale selskaper. Endelig sletting i Enhetsregisteret skjedde i mars 2021.

Ytterligere informasjon om WR flnnes på vår hjemmeside: (www.vtrevision.no)

Skien, 18. mars 2021

Styret for Vestfold og Telemark revisjon IKS

Annette Røren Hem
styrets leder

Maj Lis Stordal
styremedlem

Geir Kastet Dahle
styremedlem

Ranveig Sem
styrets nestleder

Jan Helge Fosse
styremedlem

Nils P. Hovland
møtende varamedlem

Edvard Mæland
styremedlem

Erik Seierstad
styremedlem

Kjell Ekman
daglig leder
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