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Oppløsning av Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap
(Viva IKS)
Rådmannens forslag til vedtak:


Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap oppløses og avvikling
gjennomføres senest fom 1. januar 2020.
 Rådmannen bes meddele Viva IKS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet
om kommunestyrets vedtak.
 Rådmannen bes legge frem en melding til kommunestyret om økonomiske
konsekvenser som følge av oppløsning av Viva IKS når avviklingsoppgjør er
ferdigstilt og behandlet i representantskapet.

Rådmannens saksutredning:
Oppsigelse av avtale om Viva IKS fra Hurum og Røyken kommuner:
Viva IKS eies i dag av kommunene Lier, Hurum og Røyken.
Ved brev datert 26. april 2018 og saksprotokoll datert 17. april 2018 (vedlegg 1 og 2) er Lier
meddelt og kjent med kommunene Hurum og Røykens vedtak om uttreden av Viva IKS.
Bakgrunnen for dette er sammenslåing av kommunene Hurum, Røyken og Asker, samt at den
nye kommunen skal organisere kommunaltekniske tjenester innen egen organisasjon
(basisorganisering). Hurum og Røyken kommuner har også meddelt sin uttreden av Viva IKS
til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Departementet har så langt behandlet
meldingen fra Røyken kommune om uttreden, og godkjent slik uttreden.
I henhold til lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 (IKS-loven) § 30 skal et
interkommunalt selskap oppløses dersom «deltakerantallet blir redusert til én på grunn av
uttreden eller utelukkelse».

Da Hurum og Røyken kommunestyrer har vedtatt å tre ut av Viva IKS blir konsekvensen at
Viva IKS blir oppløst senest fra og med 1. januar 2020. En nektelse av å godkjenne
oppløsning av selskapet krever imidlertid at Lier kommune selv bringer spørsmålet om
uttreden inn for Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen en måned etter at Viva
IKS har mottatt melding om uttreden fra Hurum og Røyken kommuner, jf. IKS-loven § 30, 7.
ledd.
Bakgrunnen for uttreden av Viva IKS fra kommunene Hurum og Røyken er begrunnet i at
disse kommunene skal slås sammen med Asker kommune. Rådmannen anbefaler derfor at
Lier kommune ikke fremmer innsigelser til oppløsning av Viva IKS og at selskapet oppløses i
henhold til IKS-loven § 32.
Gjennomføring av avviklingen:
Det skal opprettes et avviklingsstyre som skal forestå selve avviklingen av Viva IKS, jf. IKSloven § 33. Medlemmene av det ordinære styret kan helt eller delvis velges til avviklingsstyre.
Det er representantskapet for Viva IKS som velger avviklingsstyre med det antall medlemmer
representantskapet anser nødvendig. Valg av nytt styret ble gjennomført av representantskapet
i april 2018. Det ble videre besluttet at dette styret vil utgjør avviklingsstyret dersom Viva
IKS vedtas oppløst.
Avviklingsstyrets oppgaver følger av IKS-lovens § 34 flg. Avviklingsstyret skal sørge for at
avviklingen av selskapet og at utdelingen av midler skjer i henhold til lov og forskrift, og i
tråd med eiernes ønsker og forutsetninger. Videre skal det sikre etterlevelse av
arbeidsmiljølovens bestemmelser, tilrettelegge for overgang, samtidig som det også skal sikre
at driften i avviklingsperioden ikke forringes. Avviklingsstyret skal også utarbeide forslag til
avviklingsoppgjør som legges frem for representantskapet til godkjennelse. Forslaget skal
inneholde forslag til fordeling av eventuelt likvidasjonsutbytte. Deltaker, hvis representanter
ikke representerer flertallet i sak om fordeling av likvidasjonsutbytte, kan bringe spørsmålet
om fordelingen inn for tingretten som da fastsetter fordelingen i kjennelse som kan ankes, jf.
også selskapsavtalens § 13-3 hvor det fremgår at «Eventuell tvist om forståelse av
selskapsavtalen og om fordeling i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning,
løses i medhold av tvisteloven».
Rådmannen vil legge frem en melding til kommunestyret om økonomiske konsekvenser som
følge av oppløsning av Viva IKS når dette er ferdigstilt av avviklingsstyret og behandlet i
representantskapet. Rådmannen vil også orientere formannskapet om avviklingsprosessen.
Etablering av kommunaltekniske tjenester med kommunalt foretak (KF) som selskapsmodell:
Rådmannen har igangsatt arbeidet med å utrede grunnlaget for etablering av
kommunaltekniske tjenester som kommunalt foretak. Inkludert i denne utredningen er også
Alier AS.
Rådmannen jobber ut fra at avvikling av Viva IKS og etablering av nytt kommunalt foretak
skal skje på en smidig måte.
Hensynet ansatte i Viva IKS og avklaring av fremtidig arbeidsplass tilsier en rask fremdrift.
Videre tilsier omfanget av organisasjonsendringen for alle deltakerkommuner og for nye
Asker at en trinnvis gjennomføring av avviklingen er ønskelig. Lier kommune må imidlertid

også sikre en forsvarlig gjennomgang og utredning av egne behov på dette området, både mht
hvilke tjenester som skal tilbys kommunens brukere gjennom det nye kommunale foretaket
samt hvilke rammer som skal oppstilles for foretakets drift.
Vedlegg:
1. Hurum kommune – oppsigelse av avtale om Viva IKS
2. Røyken kommune – saksprotokoll: oppløsning av Viva IKS

