Forslag til ny selskapsavtale
Selskapsavtale
for
Konsek Trøndelag IKS
§ 1 Selskapet
Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov
om interkommunale selskaper.
Selskapet har følgende deltakere:
Agdenes kommune
Flatanger kommune
Fosnes kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøy kommune
Orkdal kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune
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§ 2 Formål
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for
deltakerne i tråd med gjeldende lov og forskrift.
Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og
sammenslutninger, når dette har til hensikt å fremme hovedformålet.
§ 3 Hovedkontor
Selskapet har kontorsted i Steinkjer og Trondheim kommuner. Hovedkontor er i
Steinkjer kommune.
§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt
Selskapets innskuddskapital er fordelt på 100 eierandeler. Hver deltaker plikter å
skyte inn kr 25 000 (tjuefem tusen) per andel i tråd med følgende fordeling:
Deltaker
Trøndelag fylkeskommune
Stjørdal kommune
Steinkjer kommune
Levanger kommune
Melhus kommune
Verdal kommune
Malvik kommune
Namsos kommune
Orkdal kommune
Skaun kommune
Inderøy kommune
Midtre Gauldal kommune
Klæbu kommune
Nærøy kommune
Frøya kommune
Hitra kommune
Hemne kommune
Selbu kommune

Andeler
30
6
6
5
5
4
4
4
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1

Deltaker
Meldal kommune
Overhalla kommune
Frosta kommune
Verran kommune
Meråker kommune
Grong kommune
Snåsa kommune
Agdenes kommune
Namdalseid kommune
Lierne kommune
Høylandet kommune
Flatanger kommune
Snillfjord kommune
Namsskogan kommune
Tydal kommune
Fosnes kommune
Leka kommune
Røyrvik kommune

Andeler
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende
eierandelen.
Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for
å ivareta selskapets drift.
§ 5 Andre forpliktelser til selskapet
Deltakerne forplikter seg til å kjøpe alle sekretariatstjenester til eget kontrollutvalg
fra selskapet. Deltakernes kjøp av tjenester skal reguleres i egen leveranseavtale
som godkjennes av representantskapet.
Betalingsforpliktelser for den enkelte deltaker som følge av leveranseavtale
fastsettes av representantskapet for ett år av gangen.
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§ 6 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne velger én (1)
representant hver, med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov
om interkommunale selskaper.
Hver representant har et antall stemmer tilsvarende eierandel slik fastsatt i § 4.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.
§ 7 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per
år. Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som
gjelder i Lov om interkommunale selskaper. Både innkalling og protokoll skal
sendes representantskapets medlemmer og deltakerne.
Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet:
1. Årsmelding og regnskap.
2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år.
3. Budsjettrammer og økonomiplan.
Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov:
1. Valg av styre.
2. Valg av valgkomité.
3. Valg av revisor.
4. Langsiktig strategi for selskapet
5. Låneopptak
6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt
inngåelse av langsiktige samarbeidsavtaler av økonomisk betydning.
Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med
reglene om vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll
og øvrige bestemmelser i lov om interkommunale selskaper.
Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i
tråd med lov om interkommunale selskaper.
§ 8 Valgkomité
Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for
valgkomiteen.
Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer
innstilling på valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av
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minst 3 medlemmer, og ha en sammensetning som representerer bredden av
selskapets deltakere.
Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder i
representantskapet og godtgjøring til styret.
§ 9 Styret
Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer med tilsvarende antall
varamedlemmer i rekkefølge valgt av representantskapet, og ett (1) medlem
med personlig varamedlem som velges av de ansatte.
Med unntak av representant valgt av de ansatte velges styrets medlemmer for to
år, der tre medlemmer velges hvert år. Varamedlemmer oppnevnes for ett år.
Representantskapet velger årlig styreleder og nestleder blant styrets
medlemmer.
Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret, etter innstilling fra
valgkomiteen.
§ 10 Styrets arbeid
Styremøter avvikles i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.
Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig
leder, inkludert eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma.
Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen
skal forelegges valgkomiteen.
§ 11 Daglig leder
Daglig leder ansettes av styret.
Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som
fastsettes av styret.
§ 12 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak, begrenset
oppad til kr. 2 000 000.
§ 13 Arbeidsgiveransvar
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
virksomheten. Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin
helhet ivaretas av styret.
Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale.
Selskapet skal være medlem av tjenestepensjonsordning med vilkår tilsvarende
kommunalt ansatte.
Styret selv ansetter daglig leder og fastsetter lønn til daglig leder.
§ 14 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at
det foretas revisjon av selskapet.
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Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet.
Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av
kommunal revisor. Revisor velges av representantskapet.
§ 15 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres i tråd med reglene i lov om interkommunale
selskaper.
§ 16 Uttreden
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i
selskapet og kreve seg utløst i tråd med reglene i lov om interkommunale
selskaper. Uttreden vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv. Avtalen kan
ikke sies opp med virkning før 1.1.2020.
Ved uttreden skal deltaker betales tilbake sin relative andel av egenkapitalen, i
tråd med fordelingen av andeler fastsatt i § 4, begrenset oppad til deltakerens
innskutte kapital.
§ 17 Oppløsning
Selskapet kan oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper dersom
deltakerne er enige om det.
§ 18 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller
i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig
av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om
ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.
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