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Saksframlegg: 
 
Kvalifikasjonskrav for kommunens revisor framgår i «forskrift om kontrollutvalg og revisjon», 
ikrafttredelse fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget 
ved oppstart av valgperioden 2019 – 2023. 

Den oppdragsansvarlige for regnskapsrevisjon etter kommuneloven skal ha en bachelor- eller 
mastergrad i regnskap og revisjon i samsvar med Finanstilsynets krav til registrert og 
statsautorisert revisor gitt med hjemmel i revisorloven, og i tillegg ha tre års praksis fra 
regnskapsrevisjon. 
 
I Revisjon Fjell IKS har daglig leder vært oppdragsansvarlig for all regnskapsrevisjon og 
forvaltningsrevisjon. 
Daglig leder har sagt opp stillingen for å gå av med pensjon. Stillingen har vært utlyst fra 1. april 
med søknadsfrist 1. mai. Det har ikke lyktes å få søkere til stillingen. 
 
Det innebærer at Revisjon Fjell IKS ikke lenger vil være kvalifisert til å revidere 
eierkommunenes årsregnskaper. Selskapet har ansatte som er kvalifisert til å være 
oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon. 
 
Over tid har utviklingen gått mot at det etableres større kommunale revisjonsselskaper. Det har 
sammenheng med at behovene for kompetanse har vært voksende og at det er vanskelig å ivareta 
i mindre enheter. Store enheter har langt bedre muligheter til å inneha spesialkompetanse på 
flere områder. 
Revisjon Fjell IKS er nå landets minste kommunerevisjon med 4 ansatte. Det kan ikke forventes 
at selskapet fremover klarer å rekruttere nye ansatte som på kort sikt kan beherske hele bredden i 
det vide spekteret av arbeidsoppgaver som skal utføres. En liten enhet er avhengig av stabil 
bemanning og vil være sårbar i forhold til sykdom og ansatte som slutter. 
For fortsatt å sikre eierkommunene tilgang til revisjonstjenester på et høyt faglig nivå er det et 
behov for at Revisjon Fjell IKS omorganiseres og inngår i en større enhet. Det samme gjelder 
også i forhold til å sikre dagens arbeidsplasser. 
 



 

 

2 

Ifølge kommuneloven § 24-1 kan kommunestyret velge mellom 3 alternative 
organisasjonsformer når det gjelder kommunens lovpålagte revisjon. Det er å kjøpe hele eller 
deler av revisjonstjenestene i markedet, ansette egne revisorer eller delta i interkommunalt 
samarbeid/selskap. 
 
Kommunene har tidligere vurdert disse alternativene og konkludert med at deltagelse i 
interkommunalt samarbeid er den klart foretrukne løsningen. 
Det er nå behov for å gå inn i et større samarbeid og alternativene vil da være tilgrensende 
samarbeidsordninger. Det er selskapene Revisjon Midt-Norge SA, Hedmark Revisjon IKS og 
Innlandet Revisjon IKS. 
 
Interkommunalt selskap (IKS) er et selskap opprettet etter bestemmelsene i lov om 
interkommunale selskaper. Inntreden i et interkommunalt selskap forutsetter endring av 
selskapsavtalen og myndigheten til å gjøre det ligger til kommunestyret. Det innebærer at 
inntreden av et nytt medlem i et IKS betinger positivt og likelydende vedtak i kommunestyrene i 
samtlige eierkommuner. Deltakerne i et IKS har ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser og 
det gjelder et konkursforbud for et IKS: 
 
Samvirkeforetak (SA) er et selskap opprettet etter bestemmelsene i lov om samvirkeforetak, 
hvor eierne av samvirkeforetaket betegnes som medlemmer. Samvirkeforetak er en egnet 
organisasjonsform for medlemmer som ønsker å løse felles oppgaver. Selskapsformen er også 
fleksibel i forhold til å kunne ta opp nye medlemmer da søknader om innmelding kan behandles 
av styret i samvirkeforetaket. Medlemmene i et samvirkeforetak er ikke økonomisk ansvarlig for 
mer enn innskuddsbeløpet de har forpliktet seg til. Foretaket kan gå konkurs. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har etter etableringen av selskapet 01.01.2018 gjennomført flere runder 
med opptak av nye medlemmer. Alle kommunene i Midt-Norge med unntak av Trondheim og 
eierne i Revisjon Fjell IKS er nå medlemmer i selskapet. 
 
Kommunene i Innlandet har ikke klart å etablere et felles samarbeid om revisjon. Hedmark 
Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS har gjennomført en utredning om et felles selskap, men 
videre arbeid med dette har blitt lagt på is. Det er dermed knyttet usikkerhet til hva som kommer 
til å skje med selskapene i forbindelse med sammenslåing av fylkeskommuner og kommuner fra 
01.01.2020. Det vil også være knyttet stor usikkerhet til en prosess med å søke om opptak i 
etablerte interkommunale selskaper. 
 
Hedmark Revisjon IKS har et kostnadsnivå som ligger høyt over Revisjon Fjell IKS. 
Sammenlignbare kommuner i Hedmark Revisjon IKS har revisjonskostnader som ligger mer enn 
100 % over tilsvarende for Revisjon Fjell IKS. Om en ser på sammenlignbare kommuner som 
Folldal og Tolga som i Revisjon Fjell IKS har budsjetterte revisjonskostnader på kr 265.000 for 
2019, så har kommunene Engerdal og Stor-Elvdal ifølge oppdragsavtale med Hedmark Revisjon 
IKS revisjonskostnader for 2019 på hhv. kr 600.000 og kr 693.000. I sammenlignbare 
kommuner som Røros og Eidskog er revisjonskostnadene for 2019 henholdsvis kr 547.000 og kr 
1.194.000. 
Kostnadsnivået for Innlandet Revisjon IKS ligger noe lavere, men likevel langt over Revisjon 
Fjell IKS. 
 
Revisjon Midt-Norge SA vurderes dermed som det eneste selskapet som kan oppfylle 
kommunenes behov for revisjonstjenester fra 01.01.2020. Det vil også være den mest naturlige 
samarbeidspartneren for Revisjon Fjell IKS. 
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Representantskapet i Revisjon Fjell IKS vedtok i møte 24.06.2019 at:  
 Det settes i gang et arbeid for å inngå en intensjonsavtale mellom Revisjon Midt-Norge SA 

og Revisjon Fjell IKS vedr. sammenslåing av selskapene fra 01.01.2020. 
 Arbeidet gjennomføres av en arbeidsgruppe som består av: 

- Svein Magne Evavold 
- Ola Jensvold 
- Eva Tørhaug 
- Merete Lykken 

 I intensjonsavtalen må det legges vekt på å ivareta de ansatte og sikre et avdelingskontor i 
området til Revisjon Fjell IKS.  

 
 
Revisjon Midt-Norge SA har 54 kommuner og Trøndelag fylkeskommune som medlemmer og 
yter dermed revisjonstjenester til de fleste kommunene i Midt-Norge. 
Selskapet yter i utgangspunktet de samme tjenestene til sine medlemmer som Revisjon Fjell IKS  
yter til sine eierkommuner. Det omfatter finansiell revisjon, attestasjoner, veiledning/rådgivning, 
helhetlig risiko- og vesentlighetsvurdering, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 
Revisjon Midt-Norge SA har et flerfaglig kompetansemiljø med bred erfaringsbakgrunn på 
kommunal virksomhet. Selskapet har nå 41 ansatte hvorav 2 er statsautorisert revisor, 7 er 
registrert revisor og 15 har en mastergrad. I tillegg til økonomi og revisjon har selskapet ansatte 
med fagkompetanse innenfor juss, samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi, sosiologi, offentlig 
administrasjon. 
Revisjon Midt-Norge SA er sentral i den faglige utviklingen av offentlig revisjon i Norge. 
Selskapet har for tiden ledervervene i Forvaltningsrevisjonskomiteen og Regnskapskomiteen i 
NKRF (Norges kommunerevisorforbund). Selskapet har også et medlem i Regnskapskomiteen 
og er dessuten representert i GKRS (Foreningen for god kommunal regnskapsskikk). 
Honorarene til Revisjon Midt-Norge SA er på sammen måte som i Revisjon Fjell IKS basert på 
selvkost og fastpris for en totalpakke som består av alle de revisjonstjenestene kommunene har 
behov for. I totalpakken inngår også veiledning og rådgivning til kommunen. Med bakgrunn i 
selskapets brede fagkompetanse kan kommunene få tilgang rådgivningstjenester innenfor mange 
fagfelt. 
Selskapets visjon er å bidra til forbedring. I det ligger at selskapet skal: 

 være en samfunnsansvarlig revisor som bidrar effektivt til kommunenes kontroll- og 
tilsynsfunksjon. 

 være en uavhengig revisjonsenhet med høy kompetanse som bidrar aktivt til en bedre 
forvaltning. 

 i lokalsamfunn og allmennheten oppleves som et synlig kontrollorgan med høy integritet. 
 oppfattes som den til enhver tid best kvalifiserte til å utføre revisjon av kommunal 

virksomhet. 
 være en utviklende arbeidsplass med høy trivselsfaktor, hvor medarbeiderne skal ha en 

offensiv og positiv holdning til service og samarbeid. 
 
Det er nå utarbeidet en intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA 
om sammenslåing av selskapene fra 01.01.2020. Avtalen uttrykker at det er enighet mellom 
partene om en virksomhetsoverdragelse. Gjennomføring av avtalen forutsetter: 
 positive vedtak i styret og representantskapet i Revisjon Fjell IKS 

 at eierkommunene i Revisjon Fjell IKS fatter vedtak om å søke opptak i Revisjon Midt-

Norge SA og 

 et positivt vedtak i Revisjon Midt-Norge SA vedr. søknad om opptak 

Sammenslåingen av selskapene gjennomføres som en virksomhetsoverdragelse i samsvar med 
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Virksomhetsoverdragelsen sikrer at alle ansatte i Revisjon 
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Fjell IKS får tilbud om stilling i Revisjon Midt-Norge SA med samme lønns- og arbeidsvilkår 
som de har i dag. Individuelle arbeidsavtaler beholdes. 
 
Intensjonsavtalen legger til grunn at alle aktiva og passiva i Revisjon Fjell IKS blir overført til 
Revisjon Midt-Norge SA Det innebærer at Revisjon Midt-Norge SA overtar 
pensjonsforpliktelsene i Revisjon Fjell IKS. Engangspremien som eierne i Revisjon Fjell IKS 
ellers måtte betale ved avvikling er beregnet til 2,2 mill. kr. Nye andelsinnskudd i Revisjon 
Midt-Norge SA dekkes opp av kapitalinnskuddene som ligger i Revisjon Fjell IKS. Revisjon 
Fjell IKS vil ifølge budsjett ha et disposisjonsfond på 0,9 mill. kr. per 31.12.2019. 
 
Stemmerett på årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA framgår i vedtektenes § 7, hvor antall 
stemmer reguleres etter medlemmenes omsetning med selskapet. 
 
Revisjon Midt-Norge SA har forretningssted og hovedkontor i Steinkjer. Selskapet har nå 8 
avdelingskontorer. I intensjonsavtalen legges det til grunn at dagens kontorstruktur i Revisjon 
Fjell IKS skal videreføres/opprettholdes ved sammenslåing av selskapene og det sikres et 
avdelingskontor innenfor området til de 8 kommunene. Det er viktig for å sikre at 
eierkommunene i Revisjon Fjell IKS fortsatt kan beholde en nærhet til revisor. Samtidig er det 
viktig at ansatte i Revisjon Fjell IKS fortsatt kan beholde sine kontorsteder. 
 
Foreløpige beregninger av kommunenes kostnader for 2020 viser at overføringene til Revisjon 
Midt-Norge SA vil øke med kr 95.000 – 160.000 i forhold til budsjettet for Revisjon Fjell IKS. 
Kostnadsforskjellene kan delvis forklares med at Revisjon Fjell IKS ikke har hatt kostnader med 
kontorer da kommunene har stilt kontorer til rådighet uten vederlag. Revisjon Midt-Norge SA 
betaler derimot leie for sine kontorlokaler. Revisjon Midt-Norge SA budsjetterer med et høyere 
timetall på forvaltningsrevisjon enn det Revisjon Fjell IKS har gjort. Forøvrig er det ikke store 
forskjeller i typer og mengde av tjenester som de to selskapene har tilbydd. 
 
Intensjonsavtalen er forelagt de ansatte og deres uttalelse er vedlagt saken. De ansatte anbefaler 
at Revisjon Fjell IKS tar sikte på å gå inn i et større selskap og at Revisjon Midt-Norge SA er det 
mest naturlige alternativet. Under forutsetning av en virksomhetsoverdragelse iht. 
arbeidsmiljølovens kap. 16, at lønns- og arbeidsvilkår videreføres og at det opprettes et 
avdelingskontor innenfor dekningsområdet til de 8 kommunene, er de ansatte positivt innstilt til 
den foreslåtte løsningen. 
Forutsetningene fra de ansatte anses oppfylt i intensjonsavtalen. 
 
 
Gjennomføring av prosessen med sammenslåing av selskapene 
Under forutsetning av positive vedtak i representantskapet, alle eierkommunene og i Revisjon 
Midt-Norge SA skisseres følgende prosess: 

1. Representantskapet behandler innstilling fra styret. 
 Representantskapet fatter vedtak om å anbefale eierkommunene å søke om opptak i 

Revisjon Midt-Norge SA som virksomhetsoverdragelse med virkning fra 01.01.2020. 
Representantskapet vedtar avvikling av Revisjon Fjell IKS og velger avviklingsstyre. 

2. Eierkommunene behandler representantskapets innstilling. 
 Eierkommunene får representantskapets innstilling til behandling og vedtak i 

kommunestyret. 
3. Kommunene søker om innmelding i Revisjon Midt-Norge SA. 
 Revisjon Fjell IKS sender samlet søknad om innmelding fra kommunene. 
4. Svar fra Revisjon Midt-Norge SA. 
 Under forutsetning om positivt svar fra Revisjon Midt-Norge SA, må Revisjon Fjell 

IKS avvikles i tråd med bestemmelsene IKS-loven. 
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5. Kommunene velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor. 
 Kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som kommunens revisor etter 

innstilling fra kontrollutvalget. 
6. Avvikling av Revisjon Fjell IKS. 
 Søknad om avvikling av Revisjon Fjell IKS sendes til departementet. Avviklingsstyret 

godkjenner avviklingsregnskapet og overføring til Revisjon Midt-Norge SA 
gjennomføres. 

 
Gjennomføringen av prosessen forutsetter at alle kommunene gjør likelydende vedtak. 
Det anbefales at kommunene benytter saken som er utarbeidet for representantskapet som felles 
saksframlegg. 
Saken oversendes til eierkommunene i Revisjon Fjell IKS med følgende innstilling til vedtak i 
den enkelte kommune: 

1. NN kommune vedtar å søke om opptak i Revisjon Midt-Norge SA fra 01.01.2020 
iht. intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA. 

2. NN kommune vedtar at Revisjon Fjell IKS oppløses fra 31.12.2019. 
3. NN kommune godkjenner at alle aktiva og passiva i Revisjon Fjell IKS overføres til 

Revisjon Midt-Norge SA. 
4. Inngått intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA 

legges til grunn for den framtidige deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA. 
 
 
 
Daglig leders forsag til vedtak: 
 

1. Intensjonsavtalen mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA vedtas. 
 

2. Innstilling til vedtak i representantskapet. 
a. Representantskapet oversender saken til eierkommunene i Revisjon Fjell IKS med 

følgende innstilling til vedtak i den enkelte kommune: 
 NN kommune vedtar å søke om opptak i Revisjon Midt-Norge SA fra 

01.01.2020 iht. intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-
Norge SA. 

 NN kommune vedtar at Revisjon Fjell IKS oppløses fra 31.12.2019. 
 NN kommune godkjenner at alle aktiva og passiva i Revisjon Fjell IKS 

overføres til Revisjon Midt-Norge SA. 
 Inngått intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA 

legges til grunn for den framtidige deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA. 
b. Revisjon Fjell IKS avvikles fra 31.12.2019. 
c. Sittende styre velges som avviklingsstyre. 
 

 
 
Styrets vedtak: 
 

Intensjonsavtalen mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge SA vedtas. 
 
Styrets innstilling til representantskapet: 
 

1. Representantskapet oversender saken til eierkommunene i Revisjon Fjell IKS med 
følgende innstilling til vedtak i den enkelte kommune: 
 NN kommune vedtar å søke om opptak i Revisjon Midt-Norge SA fra 
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01.01.2020 iht. intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-
Norge SA. 

 NN kommune vedtar at Revisjon Fjell IKS oppløses fra 31.12.2019. 
 NN kommune godkjenner at alle aktiva og passiva i Revisjon Fjell IKS 

overføres til Revisjon Midt-Norge SA. 
 Inngått intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge 

SA legges til grunn for den framtidige deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA. 
2. Revisjon Fjell IKS avvikles fra 31.12.2019. 
3. Sittende styre velges som avviklingsstyre. 

 
 
Representantskapets behandling: 
  
Representantskapet drøftet saken og vektla under behandlingen spesielt følgende: 

 At det har vært gjennomført en vurdering av de mulige alternativene som foreligger. 
Vesentlige forhold som tilsier at det var riktig å forhandle med Revisjon Midt-Norge SA 
om en intensjonsavtale. 

 Tidsaspektet, det har vært nødvendig å få på plass en løsning før 01.01.2020 for å 
unngå at eierkommunene blir stående uten lovlig revisjon. Det er bare en avtale 
med Revisjon Midt-Norge SA som garanterer at det vil være mulig. 

 Kostnader, Revisjon Midt-Norge SA gir vesentlig lavere kostnader for 
kommunene sammenlignet med alternativene. Selskapenes premisser for betaling 
ligger fast da alle medlemmer/eiere må behandles likt. 

 Kompetanse, Revisjon Midt-Norge SA er landets største interkommunale revisjon 
og har bred fagkompetanse som deles med medlemmene gjennom tjenester og 
rådgivning. 

 Selskapsformen til Revisjon Midt-Norge SA (samvirkeforetak) gir størst 
fleksibilitet i forhold til innmelding og utmelding. Kommunene står fritt til å 
velge en annen løsning om de ikke skulle bli fornøyd med tjenestene (ett års 
oppsigelse). IKS (interkommunalt selskap) har langt tyngre prosesser og 
usikkerhet knyttet til utfall da det kreves likelydende vedtak fra kommunestyrene 
i alle eierkommunene. 

 Medlemskap i Revisjon Midt-Norge SA sikrer kommunene de tjenestene som blir 
etterspurt. Samarbeidsprosjekter på forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan 
gjennomføres som tidligere for de kommunene som blir medlemmer i Revisjon Midt-
Norge SA. Kontrollutvalgene i kommunene initierer og bestiller samarbeids- og 
fellesprosjekter. Det vil være viktig at kommunene og kontrollutvalgene etterspør 
tjenester for å kunne dra mest mulig nytte av den kompetansen som ligger i selskapet. 

 Intensjonsavtalen med Revisjon Midt-Norge SA sikrer et avdelingskontor innenfor 
området til Revisjon Fjell IKS og dagens kontorstruktur videreføres. Det blir da mye opp 
til kommunene hva de vil tilby for å få nærhet til revisor. 
De ansattes rettigheter anses godt ivaretatt gjennom intensjonsavtalen og de har uttrykt at 
de er positivt innstilt til den valgte løsningen. 

 Kommunene betaler ikke nye medlemsinnskudd i Revisjon Midt-Norge SA. Dette 
dekkes opp av generell overføring fra Revisjon Fjell IKS. 

 Det ble presisert at saken gjelder organisering av revisjonen, og ikke berører 
kontrollutvalgenes sekretariatsfunksjon som ivaretas av Kontrollutvalg Fjell IKS. 
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Representantskapets vedtak: 
 

1. Representantskapet oversender saken til eierkommunene i Revisjon Fjell IKS med 
følgende innstilling til vedtak i den enkelte kommune: 
 NN kommune vedtar å søke om opptak i Revisjon Midt-Norge SA fra 

01.01.2020 iht. intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-
Norge SA. 

 NN kommune vedtar at Revisjon Fjell IKS oppløses fra 31.12.2019. 
 NN kommune godkjenner at alle aktiva og passiva i Revisjon Fjell IKS 

overføres til Revisjon Midt-Norge SA. 
 Inngått intensjonsavtale mellom Revisjon Fjell IKS og Revisjon Midt-Norge 

SA legges til grunn for den framtidige deltakelsen i Revisjon Midt-Norge SA. 
2. Revisjon Fjell IKS avvikles fra 31.12.2019. 
3. Sittende styre velges som avviklingsstyre. 

 
 











VEDTEKTER FOR REVISJON MIDT-NORGE SA 
Vedtatt på årsmøte 28.08.2017 

 
 

§ 1 Sammenslutningsform og foretaksnavn 

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Revisjon Midt-Norge SA. 

Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.  

§ 2 Forretningssted 

Forretningskontoret er i Steinkjer kommune. 

§ 3 Virksomhet 

Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i 

foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.  

Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i 

virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for 

revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine 

revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. 

Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller 

flere av medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen 

ikke overstiger 20 % av foretakets totale omsetning.  

Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er hensiktsmessig for 

oppfyllelsen av foretakets hovedformål.  

Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i 

Trøndelag og nærliggende områder.  

Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig tjenestepensjon 

i KLP. 

Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger som 

finnes påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og foretakets valgte 

revisor.  

 § 4 Andelsinnskudd  

Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på innbyggertall: 

Folketall Innskudd 

Under 2000 15 000 

2000 - 4999 30 000 

5000 - 9999 60 000 

10000 - 19999 120 000 

Over 20000 200 000 

Fylkeskommuner 600 000 



 

Årsoverskudd skal ikke benyttes til å bygge opp kapitalkonti for enkeltmedlemmer. Utover 

dette gjelder bestemmelsene i vedtektenes punkt 5 om anvendelse av årsoverskudd. 

Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent. 

§ 5 Anvendelse av årsoverskudd 

Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme medlemmene til gode 

gjennom gode og effektive revisjonstjenester.  

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det 

kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men 

årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:  

1. Godskriving av foretakets egenkapital 
2. Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning, jf. samvirkeloven § 27  

 

§ 6 Årsmøtet 

Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.  

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av 

årsoverskudd. 

2. Budsjett for kommende år etter forslag fra styret.  

3. Økonomiplan for de fire neste budsjettår etter forslag fra styret. 

4. Overordnede mål og retningslinjer for driften. 

5. Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8 

6. Valg av revisor 

7. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. 

§ 7 Stemmerett på årsmøtet 

Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning med foretaket 

etter denne modellen: 

Fjorårets omsetning Antall stemmer 

Under 0.5 mill 1 

0.5 - 1 mill 2 

1 - 2 mill 4 

2 - 3 mill 6 

3 - 5 mill 8 

Mer enn 5 mill 12 

  

  



§ 8 Styre, valgkomite og daglig leder  

Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av 

årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og 

nestleder velges av årsmøtet. 

Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og 

uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være tre av hvert 

kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes 

geografi.  

Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Valgkomiteen avgir en begrunnet 

innstilling til valg av medlemmer til styret. Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for 

komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller også på valg av møteleder med vara til årsmøtet, 

jf. § 6.  

Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå tjenesteavtaler med 

det enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan delegeres til daglig leder. 

Dersom denne myndigheten delegeres, skal styret fastsette prinsipper for avtalenes innhold 

som sikrer behandling av medlemmene i tråd med samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at 

forskjellsbehandling er tillatt dersom dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven. 

Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. 

§ 9 Uttreden  

Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig.  

Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Innskuddet 

utbetales på uttredelsestidspunktet. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på 

andelsinnskudd. 

Ved uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør 

(engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin andel av 

foretakets engangspremie. 

§ 10  Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket 

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i 

foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få 

utbetalt renter på andelsinnskudd. 

Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på 

oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning 

med foretaket de siste tre årene. 
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