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Gjennom samspill, kvalitet og gjennomføringskraft 
er Viva ett skritt foran! 

Samspill
Kvalitet
Gjennomføringskraft
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Vår historie

2011

Prinsipprapport 
om samarbeid 

mellom alle GVD-
kommunene + 

vannverket

2013

Kinei-rapport 
utredning av 

samarbeid Lier, 
Hurum og Røyken

Jan  
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Første fakturaer 
med Viva sendt 

ut til 22.000 
kunder

Nov  
2014

Samlokalisering 
i Vebjørns vei 

i Lier

Juli 2014

Egen juridisk 
enhet

Feb  
2015

Logo og 
hjemmeside

Jan  
2015

Budsjett og 
regnskapsansvar

Feb  
2016

Ny daglig 
leder

Juni  
2016

Mars  
2016

Røyken 
og Hurum 
kommuner 
besluttes 

sammenslått 
med Asker 
kommune

Omorganisering 
og tydeliggjøring 
av ansvar, roller 
og myndighet i 

hele Viva  
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valgt og vedtatt i 
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Vedtak i 
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Røyken og Hurum 

om avvikling av 
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Juli  
2018

Viva er med 
å utvikle, og 
er blant de 

første i  i Norge 
til å rulle ut, 
nyutviklet 
system for 

utskifting av 
vannmålere

Vedtak om 
etablering av Lier 

Kommunalteknikk KF

Nov  
2017

Mars 
2018

Juni  
2018

Nettportal for 
innmelding av 
feil lanseres

Feb  
2018

Juni  
2018

Vedtak i 
fellesnemda 

om at nye 
Asker skal ha 
vei, vann og 
avløp i basis 
organisasjon

Juni  
2017

Min Eiendom 
lanseres. 

Gjør det bl.a. 
mulig å følge 

vannforbruket

Ny konstituert 
daglig leder
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Viva IKS utfører offentlige tjenester for 
våre eierkommuner innenfor vei, vann og 
avløp. Det inkluderer alle oppgaver knyttet 
til forvaltning, planlegging, utbygging, drift 
og vedlikehold av offentlige vei, vann- og 
avløpsanlegg. Ansvaret ble overført til oss 
1. januar 2015. 

Viva IKS er med sine 96 ansatte, lokalisert 
med administrasjonen på Vitbank i 
Lier. Vi har tre driftsstasjoner lokalisert 
henholdsvis i Lierbyen i Lier, Grette i 
Røyken og Tofte i Hurum. Vi betjener 
omkring 57 000 innbyggere og har 23 000 
kunder. Med dette grunnlaget har Viva 
IKS et stort samfunnsansvar med å levere 
trygt drikkevann, ivareta miljøet gjennom 
rensing og sikring av utslipp til sjø og 
vassdrag, samt sikre god fremkommelighet 
på de kommunale veiene. Vivas størrelse 
og avgrensede fagfelt bidrar til kvalitet, 
profesjonalitet og service. Ved å hente ut 
synergier fra stordriftsløsninger søker man 
økt kvalitet og kvantitet på tjenestene og vi 
kan dermed øke kvalitet og servicegrad for 
våre innbyggere og kunder. Ved å samle 
kompetanse skapes et større fagmiljø 
i et attraktivt selskap der de ansatte 
har stor grad av spisskompetanse. For 
å løse komplekse og samfunnskritiske 

oppgaver jobber Viva IKS for å beholde 
og sikre seg riktig fagkompetanse. Viva 
IKS er en innovativ organisasjon som 
deltar i forskning og utvikling og er opptatt 
av å finne løsninger på morgendagens 
utfordringer, som klimaendringer og 
digitalisering fører med seg. 

Samhandling med eierkommunene
• God og lik samhandling både for 

kommunene og for Viva IKS 
• Best mulig opplevelse for 

innbyggerne 
• Bedre kommunikasjon med 

eierkommunene 
• Bedre kommunikasjon og samspill 

på tvers av avdelinger 

Hvem vi er og hva vi gjør?

Viva IKS utfører offentlige tjenester for våre 
eierkommuner innenfor vei, vann og avløp.

HVEM VI ER OG HVA VI GJØR

Lier

Røyken

Hurum



3,6 
prosent 
sykefravær
En nedgang på 
1,6% fra 2016.

6,9
millioner
Vi har levert 
6,9 millioner 
kubikkmeter 
med vann i 2018.
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24 709
Vi svarte ut 24 709 
henvendelser pr telefon. 
I tillegg besvarte vi 8 184 
henvendelser på epost 
og 2 400 pr brev. 

57 000 
innbyggere og 23 000 kunder

185 
Vi har definert 185 
forbedringstiltak. 107 av 
disse ble gjennomført i 2018 
og 42 tiltak er påbegynt. 

195 millioner
Viva IKS har omsatt for en investeringssum 
på 195 millioner kroner.

85 493 
Vi har distribuert 85 493 
fakturaer. Av disse er 
60% sendt elektronisk.

15 920 M
Vi har asfaltert 15 920 meter med vei.

700 KM
Vi har driftet og vedlikeholdt 700 km med 
overvann og avløpledningsnett. 

54 356
Vi har renset avløp fra 54 356 personer via 
renseanlegg i 2018. 

50% reduksjon i CO2 utslipp
ved gjenbruk av 19 828 tonn asfaltmasse som 
ble levert ut fra vår asfaltmottak. 

B E T A L T

HVEM VI ER OG HVA VI GJØR
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2018 ble et krevende år for Viva IKS, 
spesielt på grunn av usikkerheten knyttet 
til konsekvensene av kommunereformen. 
I begynnelsen av året ble det politisk 
besluttet at Viva IKS skulle avvikles og 
tjenestene tilbakeføres til basis i nye Asker 
kommune mens Lier kommune opprettet 
et kommunalt foretak. Omstillingsåret har 
vært krevende, spesielt for våre ansatte. De 
fortjener en stor takk og anerkjennelse for 
måten de har håndtert usikkerheten på. 

Samtidig har vi i Viva IKS klart  å holde fast 
på vår visjon og våre verdier. Vi endret våre 
ambisjoner til «å holde trykket oppe» fremfor  
å drive nyutvikling som har vært hovedfokus 
for Viva IKS de foregående årene. 

Gjennom samspill, kvalitet og 
gjennomføringskraft har alle ansatte 

opprettholdt våre leveranser. De har på 
forbilledlig vis greid å sette kunden, som er 
innbyggerne, i fokus.

Vi har gjennom hele 2018 hatt som mål 
å levere tjenestene slik at våre kunder 
har drikkevann i springen, blir kvitt sitt 
avløpsvann og kommer frem på veiene i 
nærområdet. Hovedårsaken til at vi har 
klart dette, er at Viva IKS har et sterkt og 
solid lag med ansatte som tar ansvar.

Vi har gode samhandlingsrutiner med våre 
eiere og samarbeidspartnere, og vi høster 
nå gevinster av alt arbeidet vi har lagt 
ned tidligere med å få på plass gode og 
innovative systemer, rutiner og prosesser. 

Ambisjoner
Vår reviderte ambisjon er å levere 
tjenester i avviklingsperioden på et 
minst like høyt nivå som tidligere slik 
at våre tjenester videreføres sømløst 
for innbyggerne. I Viva IKS har vi derfor 
fokusert på å styrke de ansattes 
kompetanse gjennom involvering, samspill 
og erfaringsoverføring. Ledelsen har i 
omstillingen lagt stor vekt på å ta vare på 
medarbeiderne, samt jobbet for at de er 
blitt hørt i prosessen ved overgang til ny 
jobb og ny arbeidsgiver. 

Sykefravær og HMS
Gjennom 2018 har ledelsen i Viva IKS 
lagt vekt på fortsatt å lede gjennom å 
gi medarbeiderne ansvar som følger 
oppgaver. Det vil si at hver enkelt ansatt 
er sitt ansvar bevisst. De utvikler seg og 
finner ut av hva som er fornuftig å gjøre og 
hvordan. Når arbeidet oppleves tydelig og 

Vi holder trykket oppe!

FORORD FRA DAGLIG LEDER
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meningsfylt, blir resultatet mer innsats og 
bedre løsninger. Dette vises i sykefraværet 
som har sunket til 3,6 prosent i 2018. 
Sammenlignet med 2017, er det en 
nedgang på 0,5 prosent. Det er lavt 
sykefravær i et krevende omstillingsår. 

Vi har fortsatt å styrke vår beredskap 
gjennom systematisk HMS-arbeid og 
gjennomføring av beredskapsøvelser. Vi 
har gjennom hele 2018 fortsatt å måle 
og utvikle resultatindikatorer (KPI’er) på 
viktige områder som miljø, effektivitet og 
gjennomføringskraft. 

Vedlikehold og forbedring
Spyling og rengjøring av ledningsnettet 
har blant hovedaktivitetene i 2018. I tillegg 
har vi utført omfattende vedlikehold av 
reduksjonsventiler og sikkerhetsventiler 
for å forebygge lekkasjer og misfarget 
vann. Vi er også godt i gang med å 
kartlegge overvannsproblematikk med 
tanke på flom. Hovedplaner for flom og 
overvann er utarbeidet og skal behandles 
politisk i 2019. 

Arbeidet med å installere fjernavleste 
vannmålere fortsatte i 2018. Målerne sikrer 
korrekte forbruksdata slik at innbyggerne 
betaler for det vannet de faktisk bruker. Vi 
fortsetter arbeidet i 2019, og målet er at 
alle innbyggere i Lier, Røyken og Hurum 
skal ha installert fjernavleste vannmålere 
innen årets utgang.

På veiområdet har vi levert i tråd med 
asfaltprogrammene i alle våre tre 
eierkommuner. I tillegg har vi gjennomført 
flere viktige trafikksikkerhetstiltak 

og bidratt i arbeidet som førte til at 
Lier kommune ble godkjent som en 
trafikksikker kommune. 

Velfungerende infrastruktur som vei, vann 
og avløp kreves for å få samfunnet til å 
fungere. Viva IKS vil også i 2019 jobbe 
hver dag for at innbyggerne i Lier, Røyken 
og Hurum skal ha gode og forutsigbare 
tjenester, motta oppdatert og riktig 
informasjon og få god service. 

Jeg ønsker å takke våre eierkommuner for 
det gode samarbeidet og tilliten vi er vist 
også gjennom 2018. 

Jeg ønsker spesielt å takke medarbeiderne 
i Viva IKS for tålmodighet og stå-på-vilje. 
Dere gjør en kjempeinnsats hver dag og 
natt som jeg er stolt av. Vi har sammen 
bygd et godt fundament og utviklet en 
profesjonell organisasjon som leverer 
gode tjenester til våre innbyggere.

Vivas verdier er godt forankret hos 
selskapets ansatte. De «sitter i ryggraden» 
og danner grunnlaget for Viva-kulturen 
som gjør at vi leverer verdifulle tjenester 
som får samfunnet til å fungere optimalt. 
Slik har vi tenkt å fortsette til stafettpinnen 
blir overlevert til nye Asker og Lier.

Takk til tillitsvalgte og verneombud for 
godt arbeid og godt samarbeid, spesielt i 
prosessen rundt kommunesammenslåingen. 

 
Vidar Gustavsen  
Daglig leder

FORORD FRA DAGLIG LEDER
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Plan og styring
Vann-og avløpssystemet er, sammen med 
veiene våre, samfunnskritisk infrastruktur.

Lier, Røyken og Hurum kommuner er 
en del av det sentrale Østlandsområdet 
med stor befolkningsvekst. Vår evne til 
å planlegge, drifte, forvalte og bygge ut 
infrastrukturen er avgjørende for å lykkes 
med planlagt og ønsket samfunnsutvikling.

Det er gjennom året arbeidet med å 
opprettholde god kommunikasjon og 
styringsdialog med våre eierkommuner. 
Etablerte samhandlingsrutiner har 
til hensikt å gi god og mest mulig lik 
samhandling med våre eiere, samt at 
innbyggeren skal oppleve best mulig 
dialog. Samhandlingsrutiner sikrer god 
demokratisk styring og ivaretar god 
styringsdialog. Til tross for redusert 

kapasitet i avdelingen, grunnet 
omorganisering og oppsigelse i forbindelse 
med kommunesammenslåingen, oppleves 
eierdialogen og samhandlingen som god. 
Det er også svært nyttig for selskapet at 
plan og styring samordner all kontakt 
mellom eierne og selskapets virksomhet. 
Dette har bidratt til effektive og gode 
prosesser i 2018.  Plan og styring ivaretar 
prosjekteierskapet på vegne av eierne, 
og har ansvaret for porteføljestyringen 
i Vivas IKS. Dette gir bedre oversikt over 
pågående og planlagte prosjekter, bedre 
og enhetlig styring av prosjekter og 
ressurser. Større bevissthet med hensyn 
til kostnad nytte-risiko, prioritering av 
prosjekter som i felleskap understøtter 
selskapets overordnede mål. Det gir 
betydelig bedre informasjon til ansatte, 
eiere, kunder, innbyggere og politikere. 

Administrasjonens arbeid

ADMINISTRASJONENS ARBEID

Eierstyring — IKS modell

Kommune

Eier

Utfører

Selskap

Lover, regelverk
Kommunestyret Utøvende eierorgan 

«Representantskapet»

Formannskap

Rådmann

Kommunens 
administrasjon

Styret

Selskapets administrasjon

Oppdragsgiver
Kunde
Bevilger

(Tilrettelegger
og iverksetter)

Styring Tjenesteleveranse Informasjon

Selskapsavtalen

Eierstrategien

Selskapsstrategi

Forvaltningsavtalen



Hovedplanene
angir retning for

en fremtidsrettet
utvikling med mange

viktige tiltak.
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Prosjekter 
Prosjektavdelingen gjennomfører 
investeringsprosjekter innen vei, vann og 
avløp på vegne av Lier, Røyken og Hurum 
kommuner. 

Prosjektene omfatter både små og 
store utbygginger, som etablering av 
nye og rehabilitering av gamle vann- og 
avløpsledninger, vannbehandlingsanlegg, 
samt veianlegg. I 2018 gjennomførte vi 
også en rekke tilleggsaktiviteter innen 
vei, vann og avløp som ikke er like synlig 
for innbyggerne, men som er viktig for å 
kunne ivareta kommunenes infrastruktur 

innen vei, vann og avløp. I 2018 omsatte 
avdelingen for en samlet investeringssum 
på 195 millioner kroner, fordelt på 36 
pågående prosjekter. 

Prosjektene kommer inn via vår avdeling 
for Plan og styring og gjennomføres etter 
en prosjektprosess som ble utarbeidet i 
2016. Det innebærer at prosjektfasene 
er blitt tydeliggjort i faser; forprosjekt, 
detaljprosjekt og utførelse. Deretter blir 
prosjektet ferdigstilt, overlevert og driftes 
av drift og forvaltning.

ADMINISTRASJONENS ARBEID
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Forvaltning   
Forvaltningsavdelingen omfatter et 
tverrfaglig miljø innfor vei, veilys, vann, 
avløp, flom og overvann, driftssentralen og 
beredskapsplan. Forvaltningsavdelingen 
står sentralt i planleggingen og utredningen 
av hva som må gjøres for at Viva IKS når 
sine mål på en best mulig måte. 

Forvaltningsavdelingen har også ansvaret 
for oppfølging av utslippstillatelser, 
tilsynskapasitet, utvikling og vedlikehold 
av de ovennevnte fagområdene. 
Forvaltningsavdelingen har ansvaret 
for overtakelse av infrastruktur ved 
rehabiliterings- og investeringsprosjekter. 
Vi bistår våre eierkommuner og utbyggere 
med innspill til rammetillatelser, 
kommuneplaner, reguleringsplaner 
og som rådgivere i saker relatert til 
infrastrukturer innenfor våre tjenester. 

I tillegg er vi ansvarlige for varsling av 
myndigheter og innbyggere ved behov 
innenfor ovennevnte fagområder, 
samt rapportere om vannforsyningen, 
avløpshåndtering og vei til Mattilsynet, 
miljødirektoratet, Kostra og BedreVann. 

Vi deltar i bransjeorganisasjonen Norsk 
Vanns tilstandsvurdering ”BedreVANN” 
og Teknologiutviklingsutvalget. Vi deltar 
også i flere nettverk innenfor Godt Vann 
Drammensregionen (GVD), Fagrådet 
for indre Oslofjord og Glitrevannverket. 
Gjennom 2018 har det blitt gjennomført 
mange aktiviteter for å fortsette å sikre god 
og forsvarlig drift. På veisiden har vi hatt en 
grundig oppfølging av trafikksikkerhetsplaner 
i alle våre eierkommuner. 

Vi har i 2018 utarbeidet saneringsplan 
for Lier, Røyken og Hurum; en helhetlig 
plan for å forbedre vann og avløpsnettet. 
I tillegg har vi utarbeidet strategi for 
avløpshåndtering, fremmedvann 
og plan for resipientovervåkning i 
Drammensfjorden i henhold til krav 
fra myndighetene. Vi har utarbeidet 
hovedplan for overvann for Lier, Røyken 
og Hurum som konkretiserer mål og 
strategier slik at vi kan håndtere de ulike 
endringene som kommer i fremtiden 
på en god måte. Viva IKS har gått til 
anskaffelse av fellingskjemikalier og 
laboratorietjenester.

Det har de siste årene vært stort 
fokus på reduksjon av vannlekkasje og 
fremmedvann som har gitt resultater. 
fremmedvann som har gitt resultater. Vi 
ser av utviklingen de siste årene har vært 
positiv i form av reduserte vannlekkasjer. 
Vannlekkasjer er redusert med 8 prosent, 
fra 35 til 25 prosent i Lier kommune 

I forvaltning har vi hatt stort fokus på 
digitalisering av arbeidsordre det siste 
året. Bestilling i Gemini Portal og FDV 
er innført for en sikrere og mer effektiv 
arbeidsflyt og økt dokumentasjonsgrad. 

Vi har i 2018 fått tildelt ansvar for drift og 
vedlikehold av de nedlagte deponiene 
Sylling i Lier, Mortensrud og Nilsemarka i 
Røyken. Kunnskapsinnhenting knyttet til 
resipientene ved de aktuelle deponiene 
er fastsatt som tiltak i tiltaksplanen til 
den regionale vannforvaltningsplanen. 
I forbindelse med dette har Viva IKS 
utarbeidet nye overvåkningsplaner 
for de nedlagte deponiene. 
Overvåkningsprogrammene er en 
systematisk oppfølging av renseevnen 

Vi har i 2018 utarbeidet saneringsplan for Lier, 
Røken og Hurum; en helhetlig plan for å forbedre 
vann og avløpsnettet. 

ADMINISTRASJONENS ARBEID
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Drift   
Viva IKS foretar all drift og vedlikehold av 
infrastrukturen innenfor vei, vann og avløp 
på vegne av våre eierkommuner. 

Vi drifter, forvalter og har 24-timers 
beredskap på syv renseanlegg, Sandungen 
vannbehandlingsanlegg i Hurum, 450 km 
vannledningsnett med høydebasseng, 123 
pumpestasjoner og reduksjonsventiler. 
I tillegg har vi tilsyn med og drifter 700 
kilometer overvann og avløpsledningsnett 
som også inkluderer 123 pumpestasjoner. 

Vår veiavdeling drifter og vedlikeholder 
cirka 420 kilometer med kommunale grus- 
og asfaltveier, samt gangveier. Arbeidet 
inkluderer feiing av gater, brøyting, strøing 
og salting. I tillegg utfører vi støvdemping 
og kantklipping langs kommunale veier. 
Viva IKS har et eget asfaltlager på Egge 
i Lier. Her tar vi imot brukt asfalt for 
gjenbruk. Vi har også ansvar for vedlikehold 
av veilys, trafikksikkerhet og behandling av 
gravemeldinger. Vår veiavdeling påtar seg 
også noen eksterne oppdrag på bestilling 
fra vår egen prosjektavdelingen eller 
direkte fra våre eierkommuner. Avdelingen 
har et eget maskinsenter som holder alle 
biler og maskiner i god stand til å utføre 
våre oppdrag.

Vår veiavdeling drifter og vedlikeholder cirka 420 
kilometer med kommunale grus- og asfaltveier, 
samt gangveier.

til anleggene, samt overvåkning av 
hvordan sigevann fra deponiene påvirker 
vannkvalitet i vassdrag i nærheten. 
Avrenning både inn og ut av deponiene 
er kartlagt, og det er gjort en grundig 
vurdering av overvåkningspunkter. 
Overvåkningsparametere er også grundig 
utvalgt etter drikkevannsforskriften. 
I forbindelse med overtakelsen av 
Nilsemarka-deponiet ble det i høsten 

2018 gjennomført en betydelig utbedring 
av anlegget, innhentet og laget ny 
dokumentasjon som grunnlag for videre 
drift og vedlikehold i årene som kommer. 

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og 
forbedre samarbeid mellom forvaltning 
og andre avdelinger i Viva IKS og med våre 
eierkommuner.
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Kundeservice og kommunikasjon
Viva IKS kundeservice besvarer 
innbyggerens mange spørsmål rundt 
vei, vann og avløp. I 2018 ble det 
besvart 8184 henvendelser på epost, 
2400 henvendelser per brev og 21 726 
henvendelser per telefon via sentralbord. 
Dette er en nedgang på 12 prosent. Vi 
mener at nedgangen er et resultat av 
digital satsning, som søknadsprosesser, 
meldingstjeneste på nett og «min 
eiendom» hvor vi ser at henvendelsene 
øker. 

Viva IKS etablerte i 2017 digital 
søknadsportal for gravemeldinger i vei, 
arbeidssøknader med skiltplan i vei og 
søknader om sanitærabonnement. I 
2018 håndterte vi 1279 digitalt sendte 
søknader, herav 590 gravetillatelser, 112 
arbeidstillatelser, og 577 sanitærsøknader.

Gjennom vår digitale meldingsside, Gemini 
Melding, har 2524 meldt fra om ulike 
hendelser, av disse dreier 55 prosent seg 
om vei og 31 prosent om veilys. Mange 
henvendelser besvares også via Facebook. 
Ved slutten av året var det cirka 1 879 
personer som fulgte Viva IKS på Facebook. 
Dette er fra opprettelsen av Facebook 
siden 23. mars 2015. 

I 2017 innførte Viva IKS fire faktureringer 
pr år i alle tre kommuner. Dette gir 
kundene en bedre spredning av 
kostnadene. Vi ser en positiv effekt 
av dette, med færre purringer og 
betalingsoppfølginger. 

I jobben med å forenkle og å sikre vann- 
og avløpstjenestene for både publikum 
og administrasjon, skal det installeres 
fjernavleste vannmålere hos alle våre 
kunder. Fjernavleste vannmålere vil 
være viktig for å forbedre kundens 
brukeropplevelse, for god administrasjon 
og for å ha en god totaloversikt som 
igjen gjør at vi kan ta riktige beslutninger 
om videre utvikling av infrastruktur 
og renseløsninger. Vi forventer å ha 
gjennomført utskiftingen i løpet av 2019.

Selskapet er i gang med et langsiktig 
arbeid for å heve kvaliteten av Viva IKS sitt 
elektroniske kunde- og tjenesteregister 
for å muliggjøre bruk av enda flere digitale 
løsninger for våre abonnenter og kunder. 

Samtidig er vi opptatt å ivareta god 
informasjon til alle. Vi distribuerte derfor 
infoskriv på papir til alle husstander i mai 
og november 2018 for å gjøre Viva IKS mer 
kjent i våre eierkommuner og for å sikre 
at vi ivaretar de som ikke er på digitale 
plattformer.

ADMINISTRASJONENS ARBEID

I jobben med å forenkle og å sikre vann- og 
avløpstjenestene for både publikum og 
administrasjon, skal det installeres fjernavleste 
vannmålere hos alle våre kunder. 
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Det ble også i 2018 gjennomført en 
opplysningskampanje for dovett av 
kommunikasjonsnettverket i GVD. 
Gjennom kampanjen ønsker vi å bidra til 
å øke kunnskapen og oppmerksomheten 
rundt hva som skal kastes i do, men ved 
bruk av andre kanaler og aktiviteter for å 
fremme oppmerksomheten. 

Viva IKS deltok på arrangementer som for 
eksempel Jentebølgen og Verdens vanndag 
i regi av kommunikasjonsnettverket 
i GVD. I tillegg er vi også i GVD godt i 
gang med arbeidet om utarbeidelse av 
felles budskap, maler, planer og tekster i 
forbindelse med krisekommunikasjon.

Viva IKS er opptatt av å være en god 
bidragsyter til samfunnet og alle 
innbyggere. God informasjon om våre 
tjenester er en viktig del av dette. Vi jobber 
derfor aktivt med å publisere nyheter og 
informasjon om vei, vann og avløp. Dette 
gjør vi på våre egne nettsider, på sosiale 
medier og i samarbeid med lokale medier 
i området. For Viva IKS er det viktig å være 
en transparent og åpen organisasjon, hvor 
publikum er trygge på at deres interesser 
ivaretas på en god måte.

Foto: Bente Elmund, Røyken og Hurum avis
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Stab og støttefunksjoner 

Human Resources (HR)
Bemanning
Pr. 31. desember 2018 var det 96 ansatte i 
Viva IKS, kjønnsfordelingen er på 82 menn 
og 14 kvinner.

Lærlinger/trainee 
Vi har i 2018 hatt to traineer i Viva IKS 
igjennom avtalen om deltagelse som 
praksisbedrift innenfor vann. 

Sykefravær/nærvær
Resultatet viser at arbeidsmiljøet i 
bedriften er godt. Sykefraværet i 2017 
var på 4,1 prosent, og ved tettere 
oppfølging og større fokus på nærvær, 
har sykefraværet for 2018 sunket til 3,6 
prosent. 

Medarbeiderutvikling og ledelse
Medarbeidere med riktig og god 
kompetanse er grunnlaget for gode 
prestasjoner og en forutsetning for at Viva 
IKS til enhver tid leverer tjenester av høy 
kvalitet, vi har nå stillingsbeskrivelse for 
alle stillinger i Viva IKS, dette er med på at 
alle vet hva de skal gjøre, og hva som er 
forventet i henhold til stillingen.

Viva IKS gjennomførte en 
medarbeiderundersøkelse som har 
blitt behandlet i alle avdelinger og vi har 
valgt å ha fokus på rolleklarhet, relevant 
kompetanseutvikling og sykefravær. Dette 
er også målene til resultatindikatorene 
(KPI’er) innenfor HR i 2018.

For å nå disse målene ble det satt i gang 
tiltak og resultatet fra undersøkelsen 
viste at vi lyktes med dette. Det har i 2018 
vært fokus på verdiene til Viva IKS, og i 
den sammenheng er det blitt holdt leder- 
utviklingsseminarer med fokus på ansvar, 
samspillsoner og tydelige beslutningslinjer. 

Rekruttering/turnover
Det har også i 2018 vært gjennomført flere 
ansettelser, da hovedsakelig av på drift 
avløp, hvor behovet var størst. 

På bakgrunn av avviklingen av Viva IKS 
ser man at noen har valgt å slutte, og 
andre gått av med pensjon. Fra å være 
106 ansatte i 2017 var vi 96 ansatte ved 
utgangen av 2018.

ADMINISTRASJONENS ARBEID
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Helse, miljø og sikkerhet
Samlet sett for 2018 har vi vist at selv i 
en omstilling og i en avviklingsprosess 
klarer vi å opprettholde et trygt og 
sikkert arbeidsmiljø. Dette er takket være 
dyktige og kvalifiserte medarbeidere i 
hele organisasjonen. Med et meget lavt 
sykefravær og ingen alvorlige hendelser, 
kan vi med stolthet si vi har hatt riktig 
fokus på HMS. 

HMS-måleparametere (KPI) har vært 
viktige temaer innenfor HMS-arbeidet 
sentralt og lokalt, dette har også medført 
en meget positiv utvikling og synliggjøring 
på enkelte områder. Det systematiske 
HMS-arbeidet med levendegjøring og 
videreutvikling av systemer og verktøy, har 
blitt noe omprioritert og blitt mer spisset 
opp mot det vi har i møte med våre nye 
arbeidsgivere.

Formålet med den årlige gjennomgangen 
er å se til at elementene i det systematiske 
HMS-arbeidet i Viva IKS stemmer overens 
med myndighetskrav og interne regler, 
i tillegg til å vurdere om aktivitetene 

i HMS-arbeidet er hensiktsmessig i 
forhold til virksomhetsmål og avdekke 
forbedringspotensialer slik at tiltak kan 
vurderes og prioriteres. Rapportene skal 
følges opp ved de ulike arenaer, avdelinger 
og av den øvrige ledelse.

Alle våre avdelinger viser målrettet 
HMS-arbeid av god kvalitet. Det vises til 
at oppslutningen omkring HMS og det 
systematiske HMS-arbeidet har hatt en 
god utvikling også i 2018. 

Med Viva IKS sine ambisjoner for 2019 
om å levere tjenester i avviklingsperioden 
som er på et minst like godt nivå som 
i dag, skal vi styrke kompetansen til 
ansatte gjennom involvering, samspill og 
erfaringsoverføring. Viva IKS skal jobbe 
for at medarbeidere er ivaretatt og hørt 
i prosessen ved overgang til ny jobb og 
arbeidsgiver, vi skal bidra til god overgang 
til nye arbeidsgivere, få videreført våre 
oppgaver sømløst for innbyggerne og at 
disse etterleves. Da kan vi være trygge på 
at HMS vil bli ivaretatt også i 2019. 

ADMINISTRASJONENS ARBEID
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Juridisk
Vår jurist yter bistand til kundeservice og 
prosjektavdelingen, plan og styring, drift 
og forvaltning, økonomiavdelingen og 
eierkommunene. I I tillegg til ansvar for 
behandling av juridiske saker og sikre økt 
kunnskap om relevant regelverk, er det i 
2018 også iverksatt ny felles forskrift for vann- 
og avløpsgebyrer i Lier, Røyken og Hurum 

kommuner. Hensikten med ny forskrift er å 
forenkle kundeforholdet, og å tydeliggjøre 
plikter og rettigheter i forbindelse med 
leveransen av vann- og avløpstjenester.

I 2018 har jurist arbeidet med nye rutiner 
i tråd med ny personopplysningslov, og 
fungerer som Viva IKS sitt personvernombud.

Kvalitet
I 2018 har vi fortsatt utviklingen av 
kvalitetssystemet som dokumenterer 
interne prosesser og rutiner som er 
etablert og implementert. Systemet 
dokumenterer våre tjenester og kvaliteten 
på leveransene. Rutiner og prosesser skal 
ivareta våre krav til kvalitet: 

• Vi skal etterleve de myndighetskrav, 
lover, regler og forskrifter som gjelder 
for vår virksomhet 

• Vi skal levere god service gjennom hele 
prosessen fra bestilling til leveranse 
både internt, ovenfor eierkommunene 
og innbyggerne 

• Vi skal levere produkter og tjenester 
som tilfredsstiller eierkommunenes 
spesifikasjoner og krav

• Vi skal enkelt og tydelig beskrive og 
kommunisere ansvar, rolle og leveran-
ser i hele selskapet 

• Alt vi gjør blir dokumentert og doku-
mentasjon er oppdatert og tilgjengelig.

Kommune 
planer

Visjon og 
verdier

Ledelse Juridisk Økonomi HMS 
over- 

ordnet

HR Kvalitet IT Kommu-
nikasjon

Offentlige 
lover og 
regler

ROS  
Annalyse

InnkjøpEier  
- styring

Styrende prosesser fra Viva

Støtteprosesser i Viva (økonomi og organisasjonsstab)

Ledelsesystemet for kvalitet — ISO 9001:2005

Innbyggernes 
behov for 
tjenester 
innen vei, 

vann og avløp

Ivaretar 
innbyggernes 

behov for 
tjenester innen 

vei, vann og avløp

Plan og styring

Plan Styring Forvaltning Drift

Prosjekt

Kundeservice

Drift og forvaltning

Juridisk Kommu-
nikasjon

HR HMS Kvalitet Økonomi IT
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IT 
Vår IT-strategi bygger på vår 
forretningsstrategi og situasjon. 
Hovedfokus i 2018 har vært økt bruk 
av allerede implementerte systemer. 
Vi har også fokusert på å igangsette 
tiltak knyttet til våre oppgaver med 
å overlevere data i forbindelse med 
kommunesammenslåingen. I 4. kvartal 
startet vi et tett samarbeid med Lier og 

Asker kommuner for å synliggjøre de 
utfordringene og fremtidige tiltakene som 
vil vektlegges i 2019. Kompetanseheving av 
de ansatte har også vært et stort fokus for 
IT avdelingen, hvor vi har avholdt flere kurs 
gjennom 2018. Arbeidet med å sikre at vi 
ivaretar kravene som følger av nye regler 
om personvern (GDPR) er igangsatt og er 
blitt ferdigstilt innen fristen.

ADMINISTRASJONENS ARBEID
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Økonomi
Viva bruker Visma Enterprise sitt 
økonomisystem. Økonomisystemet 
og rapportering er blitt videreutviklet 
gjennom året. Dette gjelder både 
metode for registrering og fordeling 
av kostnader, rapporteringsform og 
etablering av nye enheter. Vår struktur 
med tjenester fordeler driftskostnader 
på tre kommuner og skiller mellom 
selvkostområdet og veitjenester. Det 
føres et eget prosjektregnskap for alle 
investeringer i vei, vann og avløp for våre 
tre eierkommuner. 

I det etablerte maskinsenteret hvor alle 
enheter registrerer sitt forbruk av biler 
og maskiner har man nå bedre og bedre 
erfaringstall i form av timeforbruk og 
timekostnader, noe som gir grunnlag 
for riktig belastning av kostnader etter 
forbruk. 

Det eksterne salget registreres på et eget 
område for å skille ut den skattepliktige 
delen av virksomheten. 

Modulen DVPro i Visma gjør det mulig å 
registrere arbeid og aktiviteter til å fordele 
kostnader nøyaktig via arbeidsordre og 

tidsregistrering til riktig kommune og 
tjeneste. Andre aktiviteter/kostnader 
som ikke kan henføres direkte mot en 
kommune og vei, vann eller avløp fordeles 
via vedtatte fordelingsnøkler. 

Gjennom året er det arbeidet systematisk 
for å forbedre rapporteringsform og 
struktur til styret, samt forbedring 
av periodisering i regnskap. Det 
gjennomføres perioderapportering hver 
annen måned. Selskapet bruker Vismas 
Webservice inkasso som er en integrert 
elektronisk løsning for innfordring/inkasso 
mot Kemneren i Drammen (for kunder i 
Røyken og Hurum) og Kemneren i Lier for 
kunder i Lier. 

Utgående fakturaer 
Det tilbys elektronisk faktura til alle 
privatkunder og bedriftskunder. 
Andelen elektroniske fakturaer utgjør i 
gjennomsnitt andre halvår ca. 63 prosent. 

Inngående fakturaer 
Det var et volum på ca. 7200 inngående 
fakturaer i 2018. Behandlingen av 
disse fakturaene er tidkrevende for 
virksomheten og det arbeides kontinuerlig 
for å øke andel EHF-faktura (elektronisk 
faktura til bedriftskunder) for å redusere 
tidsbruk og feilkilder. I andre halvår 2018 
er andelen EHF-fakturaer kommet opp 
i 85 prosent.  I tillegg arbeides det med 
etablering av profiler for enklere kontering.

Gjennom året er det arbeidet systematisk 
for å forbedre rapporteringsform og struktur 
til styret, samt forbedring av periodisering 
i regnskap. 

ADMINISTRASJONENS ARBEID
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Regnestykke for vann og avløp i 2018

Vann Avløp

Resultat fond pr. 31/12-18 3 577 517 Resultat fond pr. 31/12-18 27 435 708

Inntekter 83 799 114 Inntekter 106 009 098Kostnader 87 984 620 
Vannforbruk 19 %

Drift 56 %

Nybygg/utskifting 25 %

Kostnader 117 841 747 
Vannforbruk  0 %

Drift 68 %

Nybygg/utskifting 32 %

INN INNUT UT

Fra fond 11 832 649Fra fond 4 185 506

De aller fleste innbyggere er koblet til kommunale vann-og avløpsanlegg. Kostnader knyttet til disse 
tjenestene dekkes av brukerne. Dette kalles selvkostprinsippet og betyr at abonnentene dekker de 
faktiske utgiftene og at Viva IKS ikke tjener penger på disse tjenestene. Enkelt forklart betyr det at 
innbyggere betaler for eget forbruk og for ’spleiselaget’ alle vann-og avløpsabonnenter er med på.
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Innkjøp
Viva IKS kjøper varer og tjenester for 
betydelige beløp hvert år. Det har vært, og 
er fortsatt, et omfattende arbeid knyttet 
til dette. 

Det har vært et høyt aktivitetsnivå gjennom 
hele 2018 innenfor innkjøpsområdet, 
og det er gjennomført flere 
anbudskonkurranser som har gitt store 
kostnadsbesparelser. I tillegg til å være 
kostnadseffektive skal våre anskaffelser 
minske presset på miljø og ivareta 
hensynet til fremtidige generasjoner. Dette 
betyr høyest mulig verdiskapning med 
minst mulig miljøbelastning.

Viva IKS er underlagt lov om offentlige 
anskaffelser. Dette regelverket er 
omfattende, komplisert og dessuten under 
stadig endring. Det er derfor viktig å ha 
gode rutiner og systemer som er forankret 
i selskapets anskaffelsesstrategi, noe som 
er implementert i hele organisasjonen.

Gjennom året har vi økt eierskapet til 
gevinstrealisering gjennom økt fokus på 
prisavviksanalyser og kontraktsforvaltning.

ADMINISTRASJONENS ARBEID

Indikatorer
Mål  

31.12 2019
Resultat 

31.12.2018

Grad av 
måloppnåelse 

per 31.12.18

Andel overførte fakturaer til forfall 100,00 % 86,59 % 86,59 %
Andel inngående elektroniske fakturaer 95,00 % 82,47 % 86,81 %
Andel utgående elektronisk faktura 65,00 % 59,63 % 91,74 %
Gjennomsnittlig behandlingstid fra mottak 
til bokføring (dager)

7 10 70,00 %
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Avvikling av Viva IKS grunnet kommunesammenslåing
Uttreden av Viva IKS ble besluttet av Fel-
lesnemda i nye Asker, samt i Røyken (sak 
28/18) og Hurum (sak 16/2018) kommune-
styre – datert 17. april 2018. Dette medfø-
rer at to av tre deltagere trer ut av selska-
pet, og selskapet må derfor oppløses.

Representantskapet i Viva IKS vedtok 11. 
juni 2018 å opprette et avviklingsstyre med 
mandat til å opprette et arbeidsutvalg som 
skal legge til rette for at Lier kommune og 
Asker kommune (nye) kan fordele eiende-
ler, rettigheter og forpliktelser knyttet til 
de relevante ressurser og enheter fra Viva 
IKS. Arbeidsutvalget besluttet å opprette et 
prosjekt med delprosjekter/arbeidsgrup-
per. Følgende grupper er etablert: Økono-
mi, innkjøp, IKT, arkiv og dokumentasjon. 

Arbeidsgruppene startet sitt arbeid på 
sensommeren 2018. Alle gruppene laget 
sitt eget mandat og en fremdriftsplan som 
ble godkjent av styreutvalget. 

Fordeling av ansatte mellom de nye 
arbeidsgiverne ble planlagt nøye. Det ble 
avholdt drøftingsmøter med tillitsvalgte. 
Begge kommunene fikk på plass omstil-
lingsavtaler. Alle ansatte fikk tilbud om en 
kartleggingssamtale, og fikk komme med 
egne ønsker for fordelingen. Selve forde-
lingen ble ikke ferdigstilt i 2018.

Det har blitt sendt ut informasjon på epost 
til alle ansatte vedrørende omstillingen 
jevnlig gjennom hele 2018. 
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Gjennom vintermånedene brøyter, 
strør og salter vi kommunale veier, 
gang- og sykkelveier, fortau og 
offentlig parkeringsplasser.

Vårrengjøring av 
kommunale veier 

vil være ferdig 
før 17. mai.

Viva IKS drifter og vedlikeholder, 
gjennom hele året 420 km med 
kommunale grus og asfaltveier, 
samt gangveier.

Støvdemping av kommunale grusveier blir 
utført med utgangspunkt i tilbakemelding 

fra publikum og vurdering av værprognoser. 
All støvdemping baseres på bruk av 

miljøvennlige produkter. I 2018 brukte vi 
170 tonn dustex på kommunale veier.

TEMA VEI
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I vår, sommer og 
høstmåneder asfalterer og 

vedlikeholder vi kommunale 
veier. I 2018 asfalterte vi ca 

16 km med vei.

Feil ved veilys på hele strekninger 
blir reparert fortløpende, mens feil 

på enkeltlamper blir samlet i en 
«reparasjonsrunde».

Viva IKS inspiserer og rensker 
kommunale bekkeinntak og sluk med 
tanke på flom. Vi er i beredskap 24/7 

og bistår i arbeidet med flom.

Trafikksikkerhetstiltak for 12,6 
millioner ble utført i Røyken, 

Lier og Hurum i 2018.

Viva IKS utfører 
kantklipping av trær og 

busker langs kommunale 
veier og gangveier.

TEMA VEI

Vi behandlet 590 
gravetillatelser.
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TEMA VANN

Kunder av Viva IKS får vann 
fra Glitre, Holsfjorden og 
Sandungen. Det er ca 450 
km med vannledning.

Ca 45 % av 
vannet vi kjøper 
blir borte fra 
kilden til kunden 
pga lekkasjer, 
spyling og 
uregistrert 
forbruk. 

Våre vannforsyningsanlegg 
har overvåkning slik at feil 
oppdages så tidlig som 
mulig. Vi har vakt 24/7. Fra vannkilden går vannet 

gjennom en enkel og miljøvennlig 
vannbehandlingsprosess. Deretter 
går alt vannet til høydebassenget.

Lengden på det norske 
ledningsnettet for vann og avløp 

er svært omfattende og ville 
gått 7 ganger rundt ekvator.
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TEMA VANN

Vann og avløp drives etter 
selvkostprinsippet. Det betyr at ingen kan 

tjene penger, men eventuelle overskudd blir 
satt i fond og brukes til å regulere avgiftene. 

Slik slipper vi de store svingningene. 

Viva IKS drifter 15 
høydebasseng. Disse 

sørger for en buffer og 
at vannet har nok trykk 

til at du f.eks. får skylt ut 
sjampoen av håret i dusjen.

Utskiftning av ledningsnettet 
går for sakte. Med dagens 

utskiftingstakt vil det ta 100 år å 
erstatte dagens vannledningsnett.

Det er behov for å øke de årlige 
investeringene i de kommunale 
vann- og avløpsledningene med 

66 % dersom vi drifter som i dag.

En nordmann bruker 
i gjennomsnitt 150 

liter vann pr. dag. Til 
sammenligning bruker 

en landsbyboer i 
Kenya 10 liter.

Avgiftene innbyggerne betaler for 
vann og avløp inkluderer vedlikehold 

og fornyelse av ledningsnettet, 
reparasjoner for å bli kvitt avløpsvann. 

I tillegg kommer det individuelle 
vannforbruket husholdningen bruker.
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TEMA VANN

Visste du at: Kvaliteten på spring-og flaskevann er tilnærmet lik, men forskjellen på energiforbruket 
er vesentlig! Det samme gjelder prisen. En gjennomsnittlig norsk husholdning, bestående av to 
voksne og to barn som til sammen drikker 5 liter vann i døgnet, betaler 41 kroner i året for vannet de 
drikker fra springen. Til sammenligning koster en ½ liter vann 21 kroner på butikken.

Produksjon av vann, flasker og frakt gjør at flaskevann er mange tusen ganger så energikrevende som 
vann fra krana. Vi i vårt distrikt er ekstra heldige, våre hovedvannskilder ligger så høyt at det nesten 
ikke krever energi å få det ut på nettet, i tillegg er det en svært miljøvennlig og enkel vannbehandling 
fordi kilden er så godt vernet.

41 kr 
pr år for drikkevann  

fra springen (4 personer) 

21 kr 
pr ½ liter vann 

i butikken

Hva koster drikkevannet deg?
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Springvann i Norge er blant 
verdens beste, aldri eldre 

enn ett døgn og noen steder 
tar det bare et par timer 

fra vannet forlater kilden til 
den kan tappes fra kranene 

hjemme hos våre kunder. 
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TEMA AVLØP

Bæsj, tiss og dopapir er det eneste som 
skal i do. Altfor mange kaster ting i vask 
og toaletter som ikke hører hjemme 
der. Vi risikerer at ledningsnettet tetter 
seg og kloakk og annet avfallsvann kan 
komme inn i huset ditt.  

Når du trekker ned i snora går 
avløpsvannet ditt ut i det kommunale 
avløpsnettet. Deretter føres det via 
en av våre pumpestasjoner før det 
går videre til et av renseanleggene. 

Ved stopp på våre pumpestasjoner 
ved at fremmedelementer blir kastet 

i toalettet eller vasken, fører til 
pumpestans. Dette koster penger 

og vi må reparere istedenfor å drive 
utvikling og vedlikehold. Det er dårlig 

bruk av gebyrinnbetalingene. 

Viva IKS drifter 700 kilometer 
med avløpsledninger, 
7 renseanlegg og 123 

pumpestasjoner. 
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TEMA AVLØP

Biogass er renset 
metangass som 

utvikles når slammet 
på renseanlegget 

råtner og kan brukes til 
energiproduksjon. Det er 
i dag mange busser som 

kjører på biogass.  
Jo flinkere du er til å 

putte matavfallet ditt i 
de grønne posene, desto 
lengre kan busser kjøre 
på biogass. Én pose er 
faktisk nok til at bussen 

kan kjøre 250 meter.

Hvert år får vi 
inn 120 000 kg 

ristgods. Det er 
fremmedelementer 

innbyggere kaster 
i toalett og vask 

som ikke skal dit. 
Ristgodset blir 
sendt videre til 

avfallsdeponi og 
betyr at innbyggerne 

betaler dobbelt for 
renovasjon av dette. 

Et renseanlegg renser avløpsvann 
(kloakk og skittent vann) ved hjelp 
av mekanisk, kjemisk og biologiske 

prosesser. Etterpå er vannet rent nok 
til å bli sluppet ut i bekk, elv eller innsjø. 

Viva IKS drifter 
syv renseanlegg. 

Vi renser 99,9% av all 
mikroplasten som kommer 

inn på renseanleggene. 
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Bæsj, tiss og dopapir 
er det eneste som 
skal i do. Alt annet 
skal i søppelbøtta.
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TEMA PROSJEKTER

Infrastruktur Sætre sentrum, Hurum 
Viva IKS, på vegne av Hurum kommune har gjennom 2017 og 2018 gjennomført en totalrehabilitering 
av all gammel infrastruktur tilknyttet nye Sætre sentrum. Prosjektet er gjennomført i samarbeid med 
Conceptor Eiendomsutvikling AS som utbygger av nye leiligheter og næringslokaler i Sætre sentrum. 

Kompleksiteten i prosjektet har ført til utfordringer i fremdrift gjennom byggefasen, men Sætre sentrum 
fremstår i dag som et nytt og moderne nærområde. Sætre sentrum er godt rustet for fremtidige nye utvidel-
ser og ivaretar dagens krav til friluftsliv og kystnær tilgjengelighet for alle gjennom båtliv, friluftsliv og nærings-
virksomhet. Sluttarbeider og beplantninger i sentrum og friområder gjennomføres vår og sommer 2019. 

Fornyelse av ledningsnettet på Engersand, Lier 
Prosjektet på Engersand i Lier er et forbedringstiltak som gjennomføres samtidig med utbyggingen 
av Engersand syd-området. 

Vann og- avløp, samt stikkledninger oppgraderes og eiendommer som ikke er tilknyttet kommunalt 
vann- og avløpsnett, blir nå tilknyttet. Kommunale veier og veibelysning oppgraderes samtidig. 
Prosjektet omfatter også oppgradering av brannvann, det vil si slukkevannsforsyningen i området. 

Noen sentrale prosjekter

Investeringsbudsjett:  
NOK 56,7 millioner

Ferdigstillelse: Desember 2018, 
men sluttarbeid og beplantning 
gjøres i mai og juni 2019

Oppdragsgiver:   
Hurum kommune

Investeringsbudsjett:  
NOK 31,2 millioner

Ferdigstillelse:  
Desember 2019

Oppdragsgiver: 
Lier kommune
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TEMA PROSJEKTER

Ny gang og sykkelsti Underlandsveien, Røyken
Prosjektet omfatter bygging av 950 meter gang-og sykkelsti langs Underlandsveien fra kommunegrense 
Asker og forbi dagens gamle Hallenskog stasjon. Hallenskog stasjon ble vedtatt nedlagt i 2017 og Bane 
Nor har i samarbeid med Røyken kommune besluttet å sikre myke trafikanter langs Underlansveien med 
gang-og sykkelsti. Hovedprosjektet ble avsluttet i desember 2018, men ferdigstillelse som beplantning av 
grøntarealer gjennomføres våren 2019. 

Prosjektet har samarbeidet nært med Asker kommune, som har videreført gang-og sykkelsti fra 
kommunegrense og frem til Heggedal stasjon. Prosjektet har inkludert nytt overvannsystem og nye 
gatelys langs hele traséen.

Investeringsbudsjett: 
31,5 millioner

Ferdigstillelse: Desember 2018, 
men sluttarbeid og beplantning 
gjøres i mai 2019. 

Oppdragsgiver: 
Røyken kommune og Bane Nor
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“Det er moro å være 
med å prosjektere og 

bygge noe som skal 
vare i hvert fall 100 år.”
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Styrets sammensetning

Styret har frem til 11. juni 2018 
bestått av: 
• George Harold Fulford, styrets leder
• Pål Yngve Smits, styremedlem 

og nestleder
• Hege Wiik Haukeland, styremedlem til 

19. mars 2018
• Hege Kristin Sunde, styremedlem til 

19. mars 2018
• Sikke Nesheim, styremedlem fra 

20. mars 2018
• Sveinung Kvamme, styremedlem fra 

20. mars 2018
• Inger-Lise Gjesdal, styremedlem fra 

20. mars 2018
• Jarle Drevdal, styremedlem – 

ansattrepresentant
• Eva Gjestemoen, styremedlem – 

ansattrepresentant

Selskapets deltakere besluttet selskapet 
avviklet. På representantskapets møte 
den 11. juni 2018 ble det valgt et 
avviklingsstyre som består av:

• George Harold Fulford, styrets leder
• Pål Yngve Smits, styremedlem 

og nestleder
• Sikke Nesheim, styremedlem
• Sveinung Kvamme, styremedlem
• Inger-Lise Gjesdal, styremedlem
• Eva Gjestemoen og Geir Magnar 

Nordeng deltar som observatører 
for de ansatte.

Det er avholdt ti styremøter i 2018.

Oppsummering og kort om 
virksomheten

Viva IKS (Vestviken Interkommunale Vei, 
Vann og Avløpsselskap) har ansvar for 
vann-og avløpstjenester i kommunene 
Lier, Røyken og Hurum. Dette er en 
lovpålagt kommunal oppgave som 
selskapet utfører etter delegasjonsvedtak 
fra eierkommunene.

I tillegg har Viva IKS ansvar for 
veitjenestene på vegne av de samme 
kommunene.

Selskapet har i 2018 hatt et høyt 
aktivitetsnivå.

Årets regnskap før fremføring til 
selvkostfond viser i 2018 et økonomisk 
resultat som er vesentlig dårligere enn 
budsjett. Det skyldes i hovedsak lavere 
gebyrinntekter og høyere kostnader 
knyttet til vinterdrift veier og høyere 
leiekostnader infrastruktur. 

Representantskap

Representantskapet har bestått av 
ordfører i Hurum kommune, Monica 
Vee Bratlie, ordfører i Lier kommune 
Gunn Cecilie Ringdal og ordfører i 
Røyken kommune Eva Noren Eriksen. 
Monica Vee Bratlie har vært leder av 
representantskapet i 2018.

Det har vært avholdt fire møter i 
representantskapet i 2018. I tillegg et 
arbeidsmøte hvor det ble diskutert 
økonomiske forutsetninger i hele 
økonomiplanperioden.

Styrets årsberetning for 2018
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Sikke Nesheim
styremedlem

—

Vidar Gustavsen
daglig leder

—

George Harold Fulford 

styreleder

—

Pål Yngve Smits
nestleder

—

Sveinung Kvamme
styremedlem

—

Inger-Lise Gjesdal
styremedlem

—
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Eierforhold, selskapsform, formål 
og virksomhet

Viva IKS er organisert som et 
interkommunalt selskap. Selskapet eies 
av kommunene Lier, Røyken og Hurum. 
Selskapets administrasjonskontor er i Lier.

Selskapet skal oppfylle kommunenes 
forpliktelser knyttet til vann- og 
avløpstjenester i henhold til gjeldende 
lovgivning, gjeldende selskapsavtale 
og eierstrategi. Selskapets 
styringsdokumenter legger til grunn 
nedenstående prioriteringer.

Det er etablert et fremtidsrettet og 
bærekraftig tjenestetilbud som vektlegger 
eierkommunenes ambisjoner om trygg 
infrastruktur på områdene vei, vann og 
avløp.

Eierne forventer videre at selskapet 
skal bidra med å skape merverdier for 
samfunnet gjennom forretningsmessig 
samarbeid og partnerskap med andre 
samfunnsaktører for om mulig å sikre 
større grad av lokal og regional utnyttelse 
og verdiskapning i selskapets nedslagsfelt.

Styret vil legge vekt på å balansere 
målstyringen med ulike forventninger til 
selskapet og søke å optimalisere forholdet 
mellom miljøhensyn, brukervennlighet og 
kostnader.

Styret rapporterer oppnåelse av disse 
målene hvert år til selskapets eiere. 
Selskapet har fastsatt etiske regler for 
virksomheten.

Eierkommunene forplikter seg til å kjøpe 
nevnte tjenester fra selskapet.

Selskapets virksomhet er å forvalte 
kommunaltekniske anlegg for vei, vann 
og avløp i eierkommunene. Selskapet 
har ansvaret for alle oppgaver knyttet 
til forvaltning, planlegging, utbygging, 
drift og vedlikehold av offentlige vann- 
og avløpsanlegg i eierkommunene. En 
vesentlig del av virksomheten er knyttet 
til gjennomføring av prosjekter for 
eierkommunene.

Redegjørelse for fortsatt drift

Forutsetning for fortsatt drift i 2019 er 
tilstede og årsregnskapet for 2018 er satt 
opp under denne forutsetning. Selskapets 
operative virksomhet er vedtatt avviklet 
fra 31.12.2019. Virksomheten vil imidlertid 
videreføres i Asker kommune og Lier 
kommunalteknikk KF.

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet hadde ved årets utgang 96 
ansatte, herav 14 kvinner og 82 menn. 
Arbeidsmiljø og samarbeidsforhold i 
selskapet er godt.

Sykefraværet var i 2017 på 4,1% og var 
i 2018 sunket til 3,6%, styret er tilfreds 
med et så lavt sykefravær i et krevende 
omstillingsår. Det ble i løpet av 2018 
innrapportert tre mindre skader og ingen 
alvorlige. Selskapets ledergruppe består av 
4 menn og 3 kvinner. 

Selskapet tilstreber likestilling mellom 
kjønnene og det praktiseres lik lønn for 
likt arbeid hensyntatt alder og erfaring. Av 
styrets 5 medlemmer er to kvinner.

I rekruttering og annen personalforvaltning 
ivaretar selskapet forutsetningene i 
likestillingsloven og diskrimineringsloven.
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Miljørapportering

Den daglige virksomhet skjer både ved 
ordinær kontordrift og prosjekter innenfor 
vei, vann og avløp. Det er betydelig 
transportinnslag i arbeidet. Virksomheten 
forurenser i begrenset grad det ytre miljøet. 
Det skjer primært ved bruk av driftsmidler, 
men kan også skje ved overløp på 
avløpsnettet og ved avløpsrenseanleggene. 
Avløpsrenseanleggene drives i henhold 
til utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen 
i Buskerud.

Styret prioriterer aktivt å realisere de 
miljømål som eiere og samfunn setter for 
selskapets virksomhet.

Samfunnsansvar

Selskapet søker å opptre 
samfunnsansvarlig innenfor områder som 
arbeidsgiverpolitikk, etikk og deltakelse 
i kompetanseutvikling av selskapets 
kjernevirksomhet. 

Selskapet søker å opptre 
samfunnsansvarlig innenfor områder som 
arbeidsgiverpolitikk, etikk, anskaffelser 
og deltakelse i kunnskapsutvikling og 
forsknings- og utviklingstiltak samt 
arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

Selskapet legger vekt på å bruke 
leverandører som fremmer høy etisk 
bevissthet.  Inngåtte kontrakter følges tett 
slik at det ikke forekommer sosial dumping 
hos våre leverandører.  Alle beslutninger skal 
fattes på grunnlag av best mulig ressursbruk.

Selskapet vil aktivt søke å forebygge 
korrupsjon og misligheter.  Ledere skal gå 
foran og varsle om kritikkverdige forhold.

Selskapet har vedtatt etiske retningslinjer.

Norge kommer til å mangle fagarbeidere 
i fremtiden. Regjeringen er derfor opptatt 
av å skaffe flere lærlingeplasser, slik at flere 
gjennomfører videregående opplæring, 
får fagbrev eller svennebrev. Viva IKS 
hadde en lærling som avla fagbrev i mars 
2018, i tillegg er 4 personer engasjert i 
arbeidsmarkedstiltak med tilskudd fra NAV. 
Viva IKS samarbeider med Norsk Vann, 
og har inngått avtale om å ta imot inntil to 
traineer hvert år. Programmet er en ypperlig 
mulighet for nyutdannede til å skaffe seg en 
bred kompetanse innenfor vannbransjen.

Kundefokus og brukervennlighet

Viva IKS legger stor vekt på at 
tjenestetilbudet skal være lett tilgjengelig 
brukervennlig for innbyggere i Lier, Røyken 
og Hurum.  I dette er kommunikasjon 
med selskapets kunder av stor betydning. 
Gjennom kommunikasjon og kundeservice 
jobber vi med å gi kundene våre rask 
og god informasjon samt at bruk av 
våre tjenester skal oppleves som riktig 
og enkelt. Det satses på forbedring av 
våre kundetjenester gjennom å fokusere 
på gode løsninger, god tilgjengelighet, 
raskere responstid og økt kvalitet på 
saksbehandling.

I tråd med samfunnsutviklingen 
og myndighetenes politikk legger 
selskapet opp til økende bruk av digital 
kommunikasjon med kundene.

For ytterligere å forenkle kundeforholdet 
til Viva IKS, har arbeidet med å skifte alle 
vannmålere til fjernavleste kommet langt. 
Vårt mål er at våre kunder ikke selv skal 
måtte sende inn måleravlesninger, men at 
Viva IKS innhenter data via fjernavlesing. 
Dette forenkler kundens forhold til oss, 
samtidig som kunden har full oversikt 
over eget forbruk og det gir forenkling av 
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datasamling og et godt analysegrunnlag 
for å finne lekkasjer i vannledningsnettet 
og for planlegging av nye vann- og 
avløpsanlegg.

Redegjørelse for årsregnskapet og 
finansiell risiko.

Årsregnskapet for 2018 er før fremføring 
til selvkostfond gjort opp med et 
underskudd etter skatt på kr. -16.770.342,- 
Dette er vesentlig dårligere enn budsjett. 

Det skyldes i hovedsak lavere 
gebyrinntekter og høyere kostnader 
knyttet til vinterdrift veier og høyere 
leiekostnader infrastruktur. 

Det ble i representantskapets møte 
11.06.18 vedtatt og ikke revidere 
budsjettet gjennom året og at avvik som 
oppstår underveis rapporteres opp 
mot vedtatt budsjett. Dette medfører at 
avvik mot budsjett kan bli betydelig, men 
at dette er vurdert av styret gjennom 
perioderapportering og prognose.

Sum driftsinntekter utgjør kr. 
263.680.760,- som fordeler seg slik:

- salgsinntekt kr. 248.139.926,-
- annen driftsinntekt kr. 15.540.834,-

Salgsinntektene er i all hovedsak vann- 
og avløpsgebyrer som innbetales av den 
enkelte abonnent i de tre eierkommunene 
og tilskudd fra kommunene til drift av 
veitjenestene.

Veitjenester er avhengig av bevilgning fra 
kommunene.  

Annen driftsinntekt er i hovedsak inntekter 
for å dekke lønn og driftskostnader i 

forbindelse med prosjektavdelingens 
prosjektledelse av investeringsprosjekter 
for kommunene, og utførelse av prosjekter 
for prosjektavdelingen.

Årets resultat fra næring før skatt er 
et overskudd på kr. 1.212.835,- og 
skattekostnaden utgjør kr. 279.046,- 

Selskapet driver vann- og avløpstjenester 
til selvkost. Kostnadene er kr. – 
16.018.156,- høyere enn inntektene. Dette 
resultatet er oppgjort mot selskapets 
selvkostfond. Det samlede selvkostfond 
for vann og avløp utgjør kr. 31.013.224,- 
pr. 31.12.2018. Selskapets økonomiplan 
for perioden 2019-2022 innebærer en 
vesentlig reduksjon av selvkostfondet. 

Årets resultat i Viva etter skatt og 
fremføring til selvkostfond utgjør et 
underskudd på 

kr. -752.186,- og foreslås dekket inn fra 
egenkapitalen. 

Selskapet deltar i bransjeorganisasjonen 
Norsk Vanns tilstandsvurdering” 
BedreVANN” og Teknologiutviklingsutvalget, 
samt flere nettverk innenfor Godt Vann 
Drammensregionen samarbeidet, 
Fagrådet for indre Oslofjord og 
Glitrevannverket. I 2018 er det gjennomført 
en rekke aktiviteter for å videreutvikle 
kostnadseffektive tjenester innenfor vei, 
vann og avløp.

Styret vurderer at selskapets økonomiske 
og finansielle stilling er tilfredsstillende, og 
mener at årsregnskapet gir et rettvisende 
bilde av selskapets eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat. Styret mener 
at den forretningsmessige og finansielle 
risiko for selskapets virksomhet er lav.
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Lier 19. mars 2019

Sveinung Kvamme
styremedlem

Vidar Gustavsen
daglig leder

Sikke Nesheim
styremedlem

George Harold Fulford 

styreleder

Pål Yngve Smits
nestleder

Inger-Lise Gjesdal
styremedlem

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte 
resultatregnskap og balanse med tilhørende 
noter fyllestgjørende informasjon om driften og 
stillingen ved årsskiftet.

Det er ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som 
har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet 
for 2018.

Eierstyring og selskapsledelse

Viva IKS forvalter og drifter en lovpålagt tjenester 
på vegne av eierkommunene, som igjen er knyttet 
til nasjonale og internasjonale bestemmelser. Dette 
er rammebetingelser selskapet i liten grad kan 
påvirke, men som Viva IKS er godt forberedt på. 
Kravet til eierstyring er nedfelt i vedtatt eierstrategi.

Framtidsutsikter

I henhold til eiernes vedtak vil den operative 
virksomheten opphøre fra 31.12.2019 og dette 

har medført store utfordringer for selskapet i 
avviklingsperioden. Dette gjelder ikke minst store 
prosjekter som er forutsatt gjennomført i perioden. 

Prosessen med virksomhetsoverdragelse av 
medarbeidere til nye arbeidsgivere har vært 
arbeidskrevende og er løst i god dialog med 
eierkommuner.  

Styret og ledelse vil i 2019 prioritere selskapets 
leveranser i tråd med eiernes forventninger

og vil prioritere at kvalitet på tjenester og 
kompetanse utviklet i selskapet blir godt ivaretatt 
og kommer kommunene til gode, også etter en 
avvikling av selskapet. 

Selskapets ledelse har på en god måte ivaretatt 
kritiske driftsfunksjoner i selskapet med god 
kvalitet. Styret takker ledelsen og medarbeiderne 
for innsatsen i denne krevende perioden.
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Beløp i NOK Note 2018 Budsjett 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekt 1, 12 248 139 926 239 762 865 250 298 934

Annen driftsinntekt 12 15 540 834 22 583 640 17 785 581

Sum driftsinntekter 263 680 760 262 346 505 268 084 515

Varekostnad 13 73 651 007 80 323 814 70 564 993

Lønnskostnad 4, 6, 7 94 592 748 92 488 594 86 731 040

Avskrivning 1 5 922 729 4 198 209 6 306 785

Leie av infrastruktur fra eierkommuner 13 59 962 546 56 865 532 50 251 448

Annen driftskostnad 7, 13, 14 47 083 292 38 246 589 49 658 409

Sum driftskostnader 281 212 322 272 122 738 263 512 675

Driftsresultat -17 531 562 -9 776 233 4 571 840

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 1 025 915 1 229 000 1 572 179

Annen finansinntekt 19 721 0 13 447

Sum finansinntekter 1 045 636 1 229 000 1 585 626

Annen rentekostnad 1 358 0 2 302

Annen finanskostnad 4 012 0 27 443

Sum finanskostnader 5 370 0 29 745

Resultat av finansposter 1 040 266 1 229 000 1 555 881

Ordinært resultat før skattekostnad -16 491 296 -8 547 233 6 127 721

Skattekostnad på ordinært resultat næring 5 279 046 0 284 536

Årsresultat før fremføring selvkostfond -16 770 342 -8 547 233 5 843 185

Til fremføring mot selvkostfond senere år 3 -16 018 156 0 -2 370 886

Årsresultat -752 186 -8 547 233 8 214 071

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital 9 -752 186 0 8 214 071

Sum overføringer -752 186 0 8 214 071

Resultatregnskap

Regnskap og noter
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Beløp i NOK Note 2018 2017

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Maskiner og utstyr, overtatt fra kommunene 1 9 127 792 13 260 216

Øvrige maskiner og utstyr 1 15 775 327 15 679 257

Inventar og kontorutstyr 1 148 433 306 819

Sum varige driftsmidler 25 051 552 29 246 292

Fordring selvkost 3, 10 1 350 662 0

Sum finansielle anleggsmidler 1 350 662 0

Sum anleggsmidler 26 402 214 29 246 292

OMLØPSMIDLER

Lager av varer og annen beholdning 104 442 1 252 004

FORDRINGER

Kundefordringer 105 195 786 18 887 257

Andre kortsiktige fordringer 10 16 605 693 41 332 773

Sum fordringer 121 801 479 60 220 030

Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 87 253 829 153 737 411

Sum omløpsmidler 209 159 750 215 209 445

Sum eiendeler 235 561 964 244 455 737

Balanse
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Balanse

Beløp i NOK Note 2018 2017

EGENKAPITAL OG GJELD

INNSKUTT EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital 8, 9 500 000 500 000

Sum innskutt egenkapital 500 000 500 000

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 9 11 031 598 11 783 784

Sum opptjent egenkapital 11 031 598 11 783 784

Sum egenkapital 11 531 598 12 283 784

GJELD

AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Pensjonsforpliktelser 4 4 715 748 1 507 415

Selvkostfond 3, 10 32 363 886 47 031 380

Investeringstilskudd 1 9 127 782 13 260 220

Sum avsetning for forpliktelser 46 207 416 61 799 015

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 139 433 001 100 806 848

Betalbar skatt 5 279 046 284 536

Skyldig offentlige avgifter 5 878 965 6 421 602

Annen kortsiktig gjeld 11 32 231 938 62 859 952

Sum kortsiktig gjeld 177 822 950 170 372 938

Sum gjeld 224 030 366 232 171 953

Sum egenkapital og gjeld 235 561 964 244 455 737

Lier 19. mars 2019

Sveinung Kvamme
styremedlem

Vidar Gustavsen
daglig leder

Sikke Nesheim
styremedlem

George Harold Fulford 

styreleder

Pål Yngve Smits
nestleder

Inger-Lise Gjesdal
styremedlem
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Noter til regnskap

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i 
samsvar med tidligere år.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av entreprenørtjenester skjer basert på 
løpende avregning. Gebyrinntekter inntektsføres løpende etter 
hvert som de blir fakturert. Eierbidrag og investeringsmidler 
inntektføres løpende når de mottas. Inntektene avregnes ved 
årsslutt.

Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster 
som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler 
vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
opptakstidspunktet. 

Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler 
balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske 
levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen 
reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er 
tilstede. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 
etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte 
fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer 
en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Selskapets 
kundefordringer på husholdningsabonnenter er sikret ved 
legalpant og det er således ikke satt av til tap på fordringer.

Varer

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto 
salgsverdi.

Fremføring av over- og underskudd

I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for 
kommunale betalingstjenester utgitt av Kommunal- og 
Regionaldepartementet, kan over- eller underskudd 
fremføres innenfor et 3- til 5-årsperspektiv  for å utjevne 
svingninger i inntekter og kostnader. Det utarbeides særskilte 
selvkostregnskaper pr. kommune pr selvkostområde. I 
balansen er akkumulert over- og underskudd henholdsvis 
klassifisert som langsiktig gjeld og langsiktige fordringer.

Pensjoner

En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en 
innskuddsplan. Ved regnskapsføring av pensjon som er 
ytelsesplan, kostnadsføres forpliktelsen over opptjeningstiden 
i henhold til planens opptjeningsformel. Allokeringsmetode 
tilsvarer planens opptjeningsformel med mindre det vesentlige 
av opptjeningen skjer mot slutten av opptjeningsperioden. 
Lineær opptjening legges da til grunn. For pensjonsordninger 
etter lov om foretakspensjon anvendes således lineær 
opptjening. 

Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger blir 
amortisert over forventet gjenværende opptjeningstid i den 
grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen 
og pensjons- midlene (korridor). Amortiseringstiden er 15 år.

Virkningen av planendringer med tilbakevirkende kraft 
som ikke er betinget av fremtidig ansettelse, innregnes 
i resultatregnskapet umiddelbart. Planendringer med 
tilbakevirkende kraft som er betinget av fremtidig ansettelse, 
fordeles lineært over tiden frem til ytelsen ikke lenger er 
betinget av fremtidig ansettelse.

Netto pensjonsforpliktelse er differansen mellom nåverdien av 
pensjonsforpliktelsene og verdien av pensjonsmidler som er 
avsatt for betaling av ytelsene. Pensjonsmidlene vurderes til 
virkelig verdi. Måling av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler 
gjennomføres på balansedagen. Arbeidsgiveravgift er inkludert 
i tallene, og er beregnet av netto faktisk underfinansiering. 

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens 
betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes 
med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, 
samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen 
av regnskapsåret, vedrørende næringsdelen av virksomheten. 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller 
som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet 
og nettoført.



STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

50   Viva IKS | Årsrapport 2018

Beløp i NOK
Maskiner og utstyr,  

overtatt fra kommunene
Øvrige maskiner  

og utstyr
Inventar og  

kontorutstyr Sum

Anskaffelseskost pr 01.01 22 711 270 17 552 512 1 555 146 41 818 928

Tilgang 0 2 171 694 0 2 171 694

Avgang 706 734 142 000 0 848 734

Anskaffelseskost pr 31.12 22 004 536 19 582 206 1 555 146 43 141 888

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12 -12 876 744 -3 806 879 -1 406 713 -18 090 336

Akkumulerte nedskrivninger pr 31.12 0 0 0 0

Reverserte nedskrivninger pr 31.12 0 0 0 0

Bokført verdi pr 31.12 9 127 792 15 775 327 148 433 25 051 552

Årets avskrivninger 3 830 716 1 933 626 158 386 5 922 729

Økonomisk levetid 3 - 24 år 3 - 20 år 3-5 år

Avskrivningsplan lineær lineær  lineær 

INVESTERINGSTILSKUDD

I forbindelse med overføring av driftsmidler fra eierkommunene, ytet alle eierkommunene investeringstilskudd tilsvarende verdien 

på driftsmidlene som ble overført. Investeringstilskuddene inntektsføres i takt med avskrivningene av driftsmidlene. Dersom 

driftsmidlene avhendes inntektsføres det investeringstilskudd tilsvarende driftsmidlenes bokførte verdi på avhendingstidspunktet.

Beløp i NOK
Tilskudd

01/01/18
Inntektsført

2018
Rest tilskudd

31/12/18

Lier 8 245 709 1 445 785 6 799 924

Røyken 822 300 363 858 458 442

Hurum 4 192 212 2 322 795 1 869 417

Sum 13 260 220 4 132 438 9 127 782

Beløp i NOK 2017 2016

BUNDNE INNSKUDD

Bankgaranti 461 504 0

Skattetrekksmidler 3 116 645 3 482 464

Sum 3 578 149 3 482 464

Note 1 | Anleggsmidler

Note 2 | Betalingsmidler
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Beløp i NOK
Akkumulert under-/

 overskudd pr 01/01/18
Årets renter 
selvkostfond

Årets
resultat

Akkumulert under-/
overskudd pr 31/12/18

KOMMUNE

Lier, vann 2 113 079 81 134 2 620 570 4 814 783

Lier avløp 13 317 971 263 519 -4 398 013 9 183 477

Røyken, vann 4 650 636 55 793 -4 593 033 113 396

Røyken, avløp 15 103 119 324 746 -2 801 514 12 626 351

Hurum, vann 999 308 -4 115 -2 345 855 -1 350 662

Hurum, avløp 10 847 267 192 921 -5 414 308 5 625 880

Sum 47 031 380 913 998 -16 932 153 31 013 226

Hvor av:

Sum akk. underskudd til fremføring (-) 0 -1 350 662

Sum akk. overskudd til fremføring (+) 47 031 380 32 363 886

Note 3 | Til fremføring mot senere års gebyrinntekter

Note 4 | Pensjoner
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Foretaket har en kollektiv pensjonsordning for sine 99 ansatte i Kommunal Landspensjonskasse. Tjenestepensjonsordningen 

gir vedl full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygdens ytelser utgjør en samlet pensjon på 66% av 

pensjonsgrunnlaget. Fremtidige pensjonsytelser blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. 

Ordningen sikrer i utganspunktet en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg 

ektefellepensjon og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP iflg tariffavtale i offentlig sektor. Premien vil også være påvirket 

av avkastning, lønnsvekst og utvikling i folketrygdens grunnbeløp.

Beløp i NOK 2018 2017

PENSJONSKOSTNAD

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 11 037 680 8 320 333

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 816 639 563 163

Avkastning på pensjonsmidlene -905 897 -483 460

Administrasjonskostnad 386 095 374 557

Arbeidsgiveravgift 1 598 167 1 237 218

Resultatført akturielt tap (gevinst) 121 600 150 466

Netto pensjonskostnad 13 054 284 10 162 277
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Beløp i NOK 2018 2017

PENSJONSFORPLIKTELSE

Beregnede pensjonsforpliktelser 35 924 762 23 912 525

Pensjonsmidler (til markedsverdi) -25 860 709 -18 897 046

Akkumulert gevinst (tap) -5 931 057 -3 694 344

Arbeidsgiveravgift 582 752 186 280

Netto pensjonsforpliktelse 4 715 748 1 507 415

Netto pensjonsforpliktelse består av forpliktelsen opparbeidet i 2015 og fremover. Forpliktelse opparbeidet før 2015 er ikke 

overført fra eierkommunene.

ØKONOMISKE FORUTSETNINGER

Diskonteringsrente 2,60 % 2,40 %

Forventet lønnsregulsering 2,75 % 2,50 %

Forventet pensjonsreguleringer 1,73 % 1,48 %

Forventet G-regulering 2,50 % 2,25 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,30 % 4,10 %

Sats for arbeidsgiveravgift 14,10 % 14,10 %

Amortiseringstid 15 15

Korridorstørrelse 10,00 % 10,00 %

Note 5 | Skatt
Beløp i NOK 2018 2017

SKATTEGRUNNLAGET

Ordinært resultat før skattekostnad -16 491 296 6 127 721

Til fremføring mot selvkostfond senere år 16 018 156 2 370 886

Annen ikke skattepliktig inntekt / kostnad 1 685 965 -7 312 543

Ordinært resultat før skattekostnad næring 1 212 825 1 186 064

Permanente forskjeller 417 -498

Endring midlertidige forskjeller 0 0

Skattegrunnlag 1 213 242 1 185 566

SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt (24 % / 25%) 279 046 284 536

Endring utsatt skatt 0 0

Skattekostnad 279 046 284 536

BETALBAR SKATT I BALANSEN

Beregnet skatt av årets resultat 279 046 284 536

Betalbar skatt i balansen 279 046 284 536

Da selskapet opererer med både skattepliktig og ikke skattepliktig virksomhet har de fra og med 2017 etablert et eget 

avdelingsregnskap hvor inntekter og kostnader knyttet til den skattepliktige virksomheten føres. 



STYRETS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2018

Viva IKS | Årsrapport 2018   53

Note 6 | Lønnskostnad

Note 7 | Ytelser/godtgjørelser MV til daglig leder, styret og revisor

Beløp i NOK 2018 2017

LØNNSKOSTNAD

Lønn 69 251 541 65 636 747

Arbeidsgiveravgift 11 177 405 11 005 354

Pensjonskostnader 12 918 943 9 072 145

Andre lønnsrelaterte ytelser 1 244 859 1 016 794

Sum 94 592 748 86 731 040

Selskapet har i 2018 sysselsatt 102 årsverk

Beløp i NOK Styret Daglig leder

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER:

Lønn 438 625 1 034 949

Andre ytelser 0 5 456

Pensjonsutgifter 0 20 774

Sum 438 625 1 061 178

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 85 000, i tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 90 800.
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Note 9 | Egenkapital

Beløp i NOK 
Innskutt

egenkapital
Annen

EK Sum

Egenkapital pr 01.01 500 000 11 783 784 12 283 784

Årets resultat 1) 0 -752 186 -752 186

Egenkapital pr 31.12 500 000 11 031 598 11 531 598

Spesifikasjon annen egenkapital
Annen EK  

Lier
Annen EK 

Røyken
Annen EK 

Hurum
Annen EK  

VIVA
Annen EK  

Sum

Egenkapital pr 01.01 6 700 134 -664 791 -16 417 5 764 858 11 783 785

Årets resultat 1) -2 837 375 963 128 -290 161 1 412 222 -752 186

Egenkapital pr 31.12 3 862 759 298 337 -306 578 7 177 080 11 031 598

1) Spesifikasjon av årets resultat:

Beløp i NOK 2018 2017

Ordinært resultat før skattekostnad -16 491 296 6 127 721

Skattekostnad på ordinært resultat næring -279 046 -284 536

Til fremføring mot selvkostfond senere år 16 018 156 2 370 886

Årets resultat -752 186 8 214 071

Note 8 | Innskuddskapital og andelseierinformasjon
Innskuddskapitalen i Vestviken Interkommunale Vei-, Vann- og Avløpsselskap IKS pr 31.12.2018 utgjør kr 500 000.

Selskapet har følgende andelseiere pr. 31.12:

Beløp i NOK Innskudd Eierandel

EIERE

Lier kommune 229 000 45,8 %

Røyken kommune 186 000 37,2 %

Hurum kommune 85 000 17,0 %

Sum 500 000 100,0 %
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Beløp i NOK 2018 2017

SPESIFIKASJON AV ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

Til gode merverdiavgift 8 586 007 28 205 464

Fordring på eierkommunene 1) 5 973 551 10 665 714

Forskuddsbetalte kostnader og andre fordringer 2 046 135 2 461 595

Sum 16 605 693 41 332 773

1) Vedrørende avregning på investeringsprosjekter

Beløp i NOK 2018 2017

SPESIFIKASJON AV ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Gjeld til eierkommunene 1) 19 284 171 28 128 102

Avsetning leie infrastruktur 0 21 993 106

Skyldige feriepenger 7 312 308 7 186 054

Avsetning for påløpte kostnader, og annen kortsiktig gjeld 5 635 459 5 552 690

Sum 32 231 938 62 859 952

1) Vedrørende avregning på investeringsprosjekter

Note 11 | Gjeld

Note 10 | Fordringer

Intet av selskapets gjeld forfaller senere enn 5 år etter balansedagen.

Selvkostfondet har en tidshorisont på 3-5 år, selskapet har ingen ytterligere fordringer som forfaller senere enn 1 år etter 

balansedagen.
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Beløp i NOK 2018 2017

PR. VIRKSOMHETSOMRÅDE

Gebyrinntekter 183 259 342 189 104 324

Entreprenørtjenester 9 117 150 9 474 354

 - Herav skattepliktig inntekt 5 244 417 5 478 314

Tilskudd fra eierkommunene til drift av veier 51 630 996 46 742 004

Investeringstilskudd, jmf. note 1 4 132 438 4 978 252

Prosjektledertjenester 15 136 483 17 064 666

Andre inntekter 404 531 720 915

Sum 263 680 760 268 084 515

GEOGRAFISK FORDELING

Norge 263 680 760 268 084 515

Note 12 | Driftsinntekter
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Det er foretatt noen omklassifiseringer mellom varekostnad, annen driftskostnad og leie infrastruktur fra eierkommuner i forhold til 

det som ble lagt til grunn i budsjettet.

Note 13 | Klassifisering budsjett mot regnskap

Note 14 | Annen driftkostnad

Beløp i NOK 2018 2017

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

Reparasjon og drift av maskiner og utstyr inkl. leasing og småanskaffelser 14 213 359 12 676 002

Kjøp av tjenester 11 683 858 13 900 808

Husleiekostnader 4 463 524 4 991 478

Strømutgifter 8 728 510 8 583 608

Diverse 7 994 039 9 506 513

Sum 47 083 292 49 658 409
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Beløp i NOK 2018 2017

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN:

Resultat før skatt -16 491 296 6 127 721

Betalbar skatt -284 536 -129 524

Ordinære avskrivninger 5 922 729 6 306 785

Gevinst/tap ved avgang driftsmidler -347 403 -706 348

Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger 3 208 333 774 987

Endring i varebeholdning 1 147 562 -447 601

Endring i kundefordringer -86 308 529 21 411 388

Endring i leverandørgjeld 38 626 153 7 261 352

Endring i andre kortsiktige fordringer 24 728 009 -16 924 663

Endring i investeringstilskudd -4 132 438 -4 978 253

Endring i skyldige offentlige avgifter -542 637 747 272

Endring i annen kortsiktig gjeld -30 628 014 2 302 373

Netto likviditetsendring fra virksomheten -65 102 067 21 745 489

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER:

Investeringer i varige driftsmidler -2 171 694 -6 876 788

Salg av varige driftsmidler (salgssum) 790 179 1 031 297

Endring i andre investeringer 0 0

Netto likviditetsendring fra investeringer -1 381 515 -5 845 491

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING:

Overført fra veitjenester til egenkapital 0 0

Overførte selvkostfond fra eierkommunene 0 0

Motatt investeringstillskudd 0 0

Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0

Netto endring i likvider i året -66 483 582 15 899 998

Kontanter og  bankinnskudd per 01.01 153 737 411 137 837 413

Kontanter og  bankinnskudd per 31.12 87 253 829 153 737 411

Kontantstrømanalyse
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REVISORS BERETNING

Revisors beretning
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EIERMELDING FRA STYRET 2018

Bakgrunn for eiermeldingen

Eiermeldingen er utarbeidet med bakgrunn 
i selskapsavtalen og eierstrategien. 
Eierstrategien uttrykker de forventningene 
eierne har med sitt eierskap i Viva IKS. En 
revidering av selskapsstrategien ble ikke 
videreført da selskapet i februar 2018 ble 
besluttet avviklet. Eiermeldingen er derfor 
basert på opprinnelig selskapsstrategi 
for 2015-2017 vedtatt desember 2015 
og eierstrategien. Det er for 2018 
etablert KPI for løpende oppfølging og 
forbedringsarbeid i selskapet. 

Eiermeldingen rapporterer i forhold til 
gjeldende eierstrategi og selskapsstrategi, 
og gir informasjon om planlagte endringer 
i tjenestetilbudet, samt vesentlige 
endringer i kostnadsnivået for selskapet.

I henhold til selskapsavtalen vil dette 
dokument gi eierne en beskrivelse av

• Måloppnåelse
• Kostnadsnivået
• Andre forhold

1. Måloppnåelse for 2018

Selskapets strategiplan for 2015-2017 har 
definert følgende mål:

Hovedmål 1: Viva IKS skal forbedre 
brukervennligheten til våre kunder 
og innbyggere 

Viva IKS arbeider å forbedre og utvikle 
kundeservicetjenestene.  Kundeservice, 

som egen avdeling, ble etablert i 2016. 
Det jobbes aktivt med tilrettelegging 
for at kundehenvendelser skal tilpasses 
kundenes behov og ønsker for kanal og 
form. Viva IKS er derfor tilgjengelig både 
på telefon og ulike nettportaler. Når vi skal 
formidle informasjon om generelle saker, 
vedlikehold eller akutte hendelser brukes 
telefonvarsling (SMS og talemelding) i 
tillegg til publisering på nett og i aviser. I 
tillegg har vi god kontaktinformasjon som 
viser hvor vi kan nås.  

Facebook er en kanal mange benytter. 
Svært mange av våre kunder og 
innbyggere henter informasjon her.  Det er 
på denne måten besvart mange spørsmål 
rundt vei, vann og avløp, samtidig som vi 
informerer om ulike hendelser. 

For å ivareta kunder som ikke er digitale, 
samt å gi en mer generell og varig 
informasjon, distribuerer vi infoskriv 
på papir. Disse blir distribuert til alle 
husstander to ganger i året. Her legger vi 
vekt på å gjøre Viva IKS og våre tjenester 
mer kjent blant våre innbyggere. 

Viva IKS er opptatt av å skape gode 
kundeopplevelser, hvor de som henvender 
seg hit er tilfreds med den behandlingen 
de får hos oss.  Det tilstrebes stadig 
forbedringer i møter med kunden og 
selskapet har etablert digitale plattformer 
for varsling av hendelser, søknad om 
sanitærabonnement og opplysninger om 
forhold tilknyttet eiendommer. Samtidig 
har selskapet lagt til rette for enda bedre 
håndtering av henvendelser på telefon, 

Eiermelding fra styret
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ved å bytte til nytt telefonsystem som 
på en mer fleksibel måte kan tilpasses 
hendelser og gi enkel informasjon før 
kunden kommer til telefonbetjeningen. 

For ytterligere å forenkle kundeforholdet 
til Viva IKS, har arbeidet med å skifte alle 
vannmålere til fjernavleste kommet langt. 
Vårt mål er at våre kunder ikke selv skal 
måtte sende inn måleravlesninger, men at 
Viva IKS innhenter data via fjernavlesing. 
Dette forenkler kundens forhold til oss, 
samtidig som kunden har full oversikt og 
det gir forenkling av datasamling og et 
godt analysegrunnlag for å finne lekkasjer 
i vannledningsnettet og for planlegging av 
nye vann- og avløpsanlegg.

Hovedmål 2: Viva IKS skal være 
miljøbevisste i planlegging og 
utøvelsen av tjenesteproduksjon

Det meste av arbeidsområdet til Viva IKS 
er miljørelatert. Vårt sentrale HMS-arbeid 
ble fra 1. juni 2018 organisert gjennom 
Forvaltning sammen med juridisk og IKT. 
Kvalitet ble organisert i drift og prosjekt.  
Sentrale roller som HR, og Kommunikasjon 
ble fra 1. juni organisert under daglig 
leder. HMS-arbeidet følges av Leder HMS, 
AMU og Vernetjenesten som skal påse 
at Viva IKS som arbeidsgiver ivaretar sitt 
HMS-ansvar.

HMS-måleparameterne bidrar til å kunne 
følge status på viktige temaer innenfor 
HMS-arbeidet sentralt og lokalt. Dette 
er en forutsetning for å kunne iverksette 
nødvendige forbedringstiltak som sikrer 
at vi ivaretar vårt miljøansvar på en 
forsvarlig måte.

Våre eierkommuner er gitt 
utslippstillatelser for renseanleggene 

fra Fylkesmannen. Viva IKS er delegert 
oppfølgingen av utslippstillatelsene 
som gir krav om maksimumsgrenser for 
utslipp, og det arbeides for å minimalisere 
utslippene fra våre anlegg.

Vår miljøinnsats blir dokumentert 
gjennom rapportering som viser utslipp 
fra pumpestasjoner og fra renseanlegg, 
avfallsdeklareringer over hva som er 
levert inn til godkjente avfallsdeponier av 
spesialavfall med mere. Viva IKS drifter et 
mottaksanlegg for asfalt som ligger i Lier 
kommune. Den brukte asfalten gjenvinnes 
til fresemasse og benyttes i forbindelse 
med våre egne anlegg/prosjekter. 

Det har fortsatt vært stort fokus på spyling 
og rengjøring av ledningsnettet i 2018. 
Det er utført omfattende vedlikehold av 
reduksjonsventiler og sikkerhetsventiler for 
å forebygge lekkasjer og misfarget vann. 

Viva IKS er underlagt lov om offentlige 
anskaffelser ved alle innkjøp. Vi 
tilrettelegge for miljøkrav ved alle innkjøp. 
Det har ikke vært noen hendelser av større 
miljømessig negativ karakter. 

Viva IKS er godt i gang med å få kartlagt 
overvannsproblematikken når det gjelder 
utslipp ved flom. I 2018 er arbeidet 
med hovedplaner for flom og overvann 
igangsatt. Planen rettes mot et langsiktig 
og målrettet arbeid med overvann i årene 
som kommer 

Hovedmål 3: Viva IKS skal tilby 
kostnadseffektive tjenester 

Det er i 2018 ikke avdekket vesentlig avvik 
i tjenesteleveransen. Oppgaveporteføljen 
til selskapet er stor og sammensatt. Det 
er gjennom året arbeidet godt med å 
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opprettholde en god kommunikasjon 
og styringsdialog med eiere. Etablerte 
samhandlingsrutiner har til hensikt å 
gi god samhandling og mest mulige lik 
samhandling med våre eiere, samt at 
innbyggeren skal oppleve best mulig 
dialog. Samhandlingsrutiner sikrer god 
demokratisk styring og ivaretar god 
styringsdialog. Eierdialog og samhandling 
oppleves som tilfredsstillende i 2018   

Kommunenes tjenestestyring foretas i all 
hovedsak gjennom vedtatt hovedplaner 
og styringsdokumenter. Hovedplanene 
gir kommunene god innsikt i nåværende 
tilstand og fremtidige tiltak. I 2018 er 
porteføljeplanen videreutviklet. Dette gir 
bedre oversikt over pågående og planlagte 
prosjekter, bedre og enhetlig styring av 
prosjekter og selskapets ressurser. Det gir 
i tillegg en større bevissthet med hensyn 
til kostnad-nytte-risiko, prioritering av 
prosjekter som i felleskap understøtter 
selskapets overordnede mål.

Selskapet deltar i 
bransjeorganisasjonen Norsk Vanns 
tilstandsvurdering ”BedreVANN” og 
Teknologiutviklingsutvalget, samt 
flere nettverk innenfor Godt Vann 
Drammensregionen samarbeidet, 
Fagrådet for indre Oslofjord og 
Glitrevannverket. I 2018 er det 
gjennomført en rekke aktiviteter for å 
videreutvikle kostnadseffektive tjenester 
innenfor vei, vann og avløp. 

Styret har arbeidet målrettet mot å 
realisere eiernes effektiviseringsmål og 
ser med tilfredshet resultater av dette 
arbeidet i 2018.  

Hovedmål 4: Viva IKS skal forbedre 
sin gjennomføringskraft i alle 
våre leveranser for drift, plan 
og forvaltning, prosjekter og 
kundebehandling

Kvalitet, samspill og gjennomføringskraft 
er selskapets verdier.  Viva IKS skal arbeide 
for å framstå som en profesjonell part i 
utforming av våre tjenester og skal videre 
arbeide for at kunder skal gjenkjenne 
selskapet for konsekvent og forutsigbare 
leveranser. Viva IKS skal ha fokus på 
sluttproduktet i form av kvalitet innenfor 
den ressursrammen som er gitt. 

Kvalitet og avvikssystemet dokumenterer 
Vivas IKS leveranser og kvaliteten på 
leveransene. Rutiner og prosesser ivaretar 
våre krav til kvalitet.

Det å ha gjennomføringskraft som verdi 
forplikter hele selskapet. Det er styrets 
oppfatning at i året 2018 har selskapet 
forbedret sin gjennomføringskraft gjennom 
betydelig økt prosjektomsetning og en 
særdeles tilfredsstillende drift av selskapet. 

Måloppnåelse generelt
Styret arbeider med å styrke selskapets 
leveransedyktighet og kostnadseffektivitet.

Det er gjennom året løpende rapportert 
på KPI-måltall for selskapets virksomhet. 
Dette innebærer mål for effektivitet, miljø 
og gjennomføring. Selskapets ledelse 
har gjennom målrettet arbeid lykkes 
og skape en svært god bedriftskultur. 
Styret vil spesielt trekke frem sykefravær 
i 2018. Et sykefravær på 3,6 % er svært 
tilfredsstillende. 
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2. Regnskapet

Selskapets driftsinntekter er på 263,7 
millioner kroner. Dette er 1,4 millioner 
kroner høyere enn budsjett. 

Selskapets samlede driftskostnader har 
vært på 281,2 millioner kr. Dette er ca. 9,1 
millioner kroner høyere enn budsjett. Det 
skyldes i hovedsak lavere gebyrinntekter 
og høyere kostnader knyttet til 
vinterdrift veier og høyere leiekostnader 
infrastruktur. 

Årets driftsresultat før skatt gir et 
underskudd på -16,5 millioner kroner som 
er ca. 7,9 millioner kroner dårligere enn 
budsjett. 

Selvkostregnskapet går med et 
merforbruk på 16,0 mill.kr. Dette belastes 
selvkostfondene. Akkumulert selvkostfond 
pr 31.12.2018 er på 31,0 millioner kroner.

Årets resultat fra næring før skatt utgjør et 
overskudd på 1,2 millioner kroner. 

Årets resultat i Viva etter skatt og 
disponering av selvkostfond utgjør et 
underskudd på 0,8 millioner kroner og 
foreslås dekket inn fra egenkapitalen

Viva IKS er skattepliktig for deler av 
virksomheten som ikke faller inn 
under den ordinære tjenesteytingen 
for kommunene. Skattekostnaden for 
2018 er 0,3 millioner kroner. Selskapets 
næringskunder er i all hovedsak 
organisasjonsenheter i eierkommunene 
og mindre private næringsdrivende.

3. Andre forhold 

Året har vært krevende da det i februar 
2018 ble besluttet avvikling av selskapet. 
Det gjelder både virksomheten som sådan 
på grunn av vedtaket om avvikling samt 
usikkerhet rundt hva som vil skje med 
selskapets medarbeidere. Som et resultat 
av dette arbeidet, er selskapet ambisjoner 
revidert i samsvar med eierkommunenes 
vedtak. 

Ambisjoner 2019
Levere tjenester i avviklingsperioden som 
er på et minst like godt nivå som i dag.

Styrke kompetansen til ansatte 
gjennom involvering, samspill og 
erfaringsoverføring.

Jobbe for at medarbeidere er ivaretatt og 
hørt i prosessen ved overgang til ny jobb 
og arbeidsgiver.

Bidra til god overgang til nye arbeidsgivere 
og få videreført våre oppgaver sømløst for 
innbyggerne 

Selskapets operative ledelse har i 2018 
hatt målrettet fokus på verdiarbeid og 
skape en god bedriftskultur. Ledelse på 
ulike nivåer har i 2018 hatt avgjørende 
betydning for selskapets resultater. Styret 
mener at selskapet vil være i stand til å 
lykkes i 2019.  
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Vei og vann, klart vi kan!
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Viva bidrar til at du har 
drikkevann i springen,  
blir kvitt ditt avløpsvann 
og at du kommer frem på 
veiene i ditt nærområde.


