
 

 

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE 

 

 

Innkalte medlemmer  Reidar Quande 
Knut T. Fjell 
Halldis Helleberg 

Innkalte varamedlemmer Kjell Bjerke 
Elisabeth Berg Hansen 

Forfall Trond Erik Hovind (leder) 
Emse Lote (nestleder) 

 

Ordfører Harald Espelund 

Revisor Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS 

 

Kopi av innkallingen 
sendes: 

Rådmann Arne Bruknapp 

 

Kopi av innkallingens 
framside sendes: 

Varamedlemmene (til orientering). 
Varamedlemmene møter ikke uten nærmere innkalling. 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET  
 

Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen, Teiealleen 31, 2030 Nannestad 

Tid Torsdag 21. mars kl. 09.00   

Sekretær Rådgiver Kjell Nordengen 
(Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 – 90 11 88 74, ev. 
kjnord@lorenskog.kommune.no) 

Invitert til sak  

Innkalt til sak  

 

 

SAKSLISTE 
Sak nr. Sak 

17/2013 Selskapsavtale og eierskapsavtale for Romerike Revisjon IKS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trond Erik Hovind (sign.) 
kontrollutvalgets leder 
         Lørenskog 13.3.2013 

    
         Kjell Nordengen 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Rådgiver  
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Sak nr. Sak Møtedato 

17/2013 Selskapsavtale og eierskapsavtale for Romerike 

Revisjon IKS  

21.03.13 

 

Saksbehandler 
Mona Moengen, Øystein Hagen, Kjell Nordengen 

 

Saksdokumenter 
1. Selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS 

2. Eieravtale for Romerike Revisjon IKS 

3. Kommunestyrets vedtak om opprettelse av felles revisjonsordning for Romerike 

 

 

Saksopplysninger 

 

Bakgrunn for saken 

Kommunestyrene på Romerike vedtok høsten 2012 at det opprettes en felles revisjonsordning. 

Vedtaket, som er likelydende i alle kommunestyrene, gjengis nedenfor: 

 
1. Det opprettes en felles revisjonsordning for kommunene Aurskog-Høland, Eidsvoll, Fet, Gjerdrum, 

Hurdal, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nittedal, Rælingen, Skedsmo, Sørum og Ullensaker. 

Revisjonsordningen organiseres som et IKS etter lov om interkommunale selskaper av 29. januar 

1999 nr. 6. 

 

2. Selskapets foretaksnavn er Romerike Revisjon IKS. 

 

3. Rapporten ”Utredning av felles revisjonsordning på Romerike” legges til grunn for det videre 

arbeidet med opprettelse av selskapet. 

 

4. Det opprettes et midlertidig interimsstyre i tråd med vedlegg 2 (Notat opprettelse av interimsstyre) 

til saken. Interimsstyret virker inntil styre for selskapet er valgt. 

 

5. Utgiftene i forbindelse med opprettelse av selskapet fordeles på kommunene etter innbyggertall. 

 

Kommunestyret fattet vedtaket ovenfor i møte den 5.11. 2012 som sak PS 12/108 (12/5786). Det 

vises til vedlegg 3. 

 

Saken nå 

Kommunestyrene inviteres i denne saken til å vedta selskapsavtale og eieravtale for Romerike 

Revisjon IKS. Avtalene bygger på de prinsipper som følger av utredningen som allerede er vedtatt av 

kommunene. 

 

Kommunestyrene på Romerike, som det vises til i punkt 1 i vedtaket ovenfor, har vedtatt å ha en 

felles revisjonsordning for Romerike. Dagens tre revisjonsenheter avvikles til fordel for et nytt 

sammenslått, kommunalt eiet revisjonsselskap på Romerike.  

 

Som tidligere vedtatt er det opprettet et midlertidig interimsstyre. Interimsstyret har arbeidet videre 

med etablering av Romerike Revisjon IKS. Protokoller fra interimsstyrets møter er sendt 
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kommunene fortløpende. Interimsstyret har i sitt arbeid lagt til grunn de føringer som følger av 

rapporten «Utredning av felles revisjonsordning på Romerike».  

 

Forslag til selskapsavtale forutsetter likelydende vedtak i kommunestyret i de 13 

deltakerkommunene. Det samme gjelder forslag til eieravtale.  

 

 

Nærmere om selskapsavtalen og eieravtalen 

I et interkommunalt selskap forutsettes det at eierstyring fra kommunene skjer gjennom et 

representantskap der alle kommunene er representert. Vedlagte selskapsavtale er det juridisk 

formelle dokumentet for styring av selskapet. I tillegg til selskapsavtalen er det utarbeidet forslag til 

eieravtale som er ment å regulere forholdet mellom eierne nærmere. Eieravtalen foreslås vedtatt av 

kommunestyrene sammen med selskapsavtalen. Endringer i selskapsavtalen må vedtas av samtlige 

kommunestyrer, mens endringer i eieravtalen kan vedtas av representantskapet med kvalifisert 

flertall av et fulltallig representantskap. Eierne kan i tillegg vedta andre dokumenter som gir 

grunnlag for eierstyring og selskapsledelse på ulike nivåer, og som vedtas delvis av eierne og delvis 

av selskapets organer. 

 

Det er utarbeidet en kortfattet selskapsavtale, og forslaget tar utgangspunkt i at bestemmelser som 

allerede følger direkte av IKS-loven ikke gjentas i selskapsavtalen. Med en slik tilnærming vil man 

unngå å få uoverensstemmelse i fortolkningen av avtalen og det som følger direkte av IKS-loven. 

Dessuten er det slik at om IKS-loven endres må dette fanges opp og selskapsavtalen må vurderes 

opp mot loven, og deretter må selskapsavtalen eventuelt justeres og vedtas på nytt av alle 13 

kommunestyrer. Dette er bl.a. grunnen til at forslaget ikke gjentar bestemmelsene om 

representantskapet og styret slik mange andre selskapsavtaler gjør. 

 

I og med at selskapsavtalen er kortfattet, har det vært hensiktsmessig å utarbeide en eieravtale som 

forutsatt i utredningen om felles revisjonsordning. Eieravtalen har i seg selv ingen selskapsrettslig 

virkning. Eierne står fritt til å avtale hva som skal reguleres i denne avtalen innenfor rammen av den 

vanlige avtalefrihet og bindende lovgivning. Eieravtalen er en avtale mellom alle eierne og som 

klargjør grunnlaget for etablering av selskapet, deres strategi med eierskapet, tydeliggjøring av 

styringsmekanismene i Romerike Revisjon IKS og selskapets forpliktelser overfor kommunene m.m.    

 

Forslaget til selskapsavtalen følger opp de allerede vedtatte prinsippene for etableringen av 

selskapet, det gjelder både for eiernes innskuddsplikt, eier- og ansvarsandelene, beregning av det 

årlige driftstilskudd fra den enkelte deltakerkommunene, og et ekstra «oppstartstilskudd» til 

selskapet. Selskapets hovedformål er å forestå revisjon av kommunenes regnskaper, samt utføre 

selskapskontroll og forvaltningsrevisjon.  

 

Når det gjelder selskapets kontorkommune er dette under utredning, og det er viktig å bruke tid på å 

finne en plassering som vil være en styrke for selskapet fremover i tid. Det er likevel viktig at 

selskapet blir etablert nå, selv om plasseringen ikke er endelig avgjort. Regelverket krever imidlertid 

at kontorkommune oppgis for å få etablert og registrert selskapet, se IKS-loven § 4, 4. ledd nr. 4. 

Sørum kommune er satt inn i selskapsavtalen som kontorkommunen i påvente av at utredningen 

sluttføres og at endelig valg av kontorkommune kan vedtas (selskapsavtalen legges på dette punkt 

frem for kommunestyrene på nytt).  

 

Kommunestyret må velge sin representant til selskapet representantskap.  
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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget vedtar selskapsavtale for Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 1 og eieravtale for 

Romerike Revisjon IKS, jfr. vedlegg 2, og innstiller til kommunestyret å fatte følgende vedtak: 

 

1.  Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg 1. 

2.  Kommunestyret vedtar eieravtale for Romerike Revisjon IKS i samsvar med vedlegg 2. 

3.  Kommunestyret oppnevner ……… som medlem og ……. som varamedlem i representantskapet i   

     Romerike Revisjon IKS.                     

 

 

 

Kontrollutvalgets behandling 

 

 

 

 

 

Kontrollutvalgets enstemmige vedtak 

 

 

 

Utskrift  

 

 

 


