SELSKAPSAVTALE
FOR ROMERIKE REVISJON IKS

Vedtatt av representantskapet 24.09.2020
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ROMERIKE REVISJON IKS

§ 1 Selskapets navn
Selskapets navn er Romerike revisjon IKS. Det er et interkommunalt selskap som er opprettet med
hjemmel i lov av 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper.

§ 2 Selskapets deltakere
Romerike revisjon IKS har følgende deltakere:
Kommuner

Organisasjonsnummer

Aurskog-Høland (nye)

948 164 256

Eidsvoll

964 950 113

Gjerdrum

864 949 762

Hurdal

939 970 777

Lørenskog

842 566 142

Nannestad

964 95 0202

Nes

938 679 088

Nittedal

971 643 870

Rælingen

952 540 556

Lillestrøm

820 710 592

Ullensaker

933 649 768

§ 3 Formål og ansvarsområde
Selskapet skal gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke tilliten til kommunalforvaltningen på
Romerike.
Selskapet forplikter seg til å utføre de lovpålagte revisjonsoppgavene for deltakerkommunene, jf. lov
om kommuner og fylkeskommuner 22. juni 2018 nr. 83 kapittel 24 jf. 23 (kommuneloven).
Selskapet utfører også andre typer kontroller enn de lovpålagte, som kontrollutvalget måtte vedta.
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Selskapet kan også utføre andre kontrolloppdrag for deltakerkommunene, så lenge disse ikke er
uforenelig med rollen som kommunens revisor.
Selskapet skal også:
- Gi opplæring og veiledning til kontrollutvalgene og andre folkevalgte i kommunene
- Veilede om regelverk og gi innspill til forbedringer gjennom sine revisjonsoppdrag
- Videreformidle gode eksempler og bidra til læring i og mellom deltakerkommunene gjennom
kurs, seminarer o.l.
Selskapet kan, på oppdrag fra kontrollutvalgene, utføre den overordnede analysen som skal ligge til
grunn for kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, jf. kommuneloven
§ 23-3 og § 23-4 med tilhørende forskrift.
Romerike revisjon IKS kan også utføre oppdrag for andre kommuner enn deltakerkommunene og for
andre selskaper så langt dette er innenfor rammene av regelverket om offentlige anskaffelser.
Selskapet har ikke erverv til formål.

§ 4 Hovedkontor
Romerike revisjon IKS har sitt hovedkontor i Ullensaker kommune.

§ 5 Innskuddsplikt
Deltakerkommunenes samlede innskudd var på 1,5 mill. kroner ved opprettelsen av selskapet.
Innskuddet er fordelt etter eierandel på tidspunktet for opprettelse.
Nye deltakere betaler et innskudd på tilsvarende nivå.
Deltakernes andel av selskapskapitalen:
Kommune

Andel av selskapskapital

Aurskog–
Høland (nye)

88 500

Eidsvoll

127 500

Lillestrøm

450 000

Gjerdrum

36 000

Hurdal

15 000

Lørenskog

199 500

Nannestad

67 500

Nes

114 000

Nittedal

126 000
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Rælingen

96 000

Ullensaker

180 000

Sum

1 500 000

§ 6 Eierandel og ansvarsandel
Den enkelte deltakers eierandel i henhold til IKS-loven § 3 er fordelt etter folketall.
Deltakernes eierandel utgjør:
Kommune

Antall innbygger

Eierandel

Aurskog–
Høland (nye)

17 173

5,85

Eidsvoll

24 919

8,48

Lillestrøm

85 757

29,20

Gjerdrum

6 823

2,32

Hurdal

2 864

0,98

Lørenskog

40 106

13,66

Nannestad

13 682

4,66

Nes

21 885

7,45

Nittedal

24 089

8,20

Rælingen

18 161

6,18

Ullensaker

38 234

13,02

293 693

100

Sum

Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakernes eierandel, jf. IKS-loven §
3.
Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i 1.1.2019.

§ 7 Årlig driftstilskudd fra deltakerne
Deltakerne skal yte et årlig driftstilskudd til selskapet. Tilskuddsnivået bestemmes av et fast
grunnbeløp og et variabelt tilskudd.
Fast grunnbeløp er fastsatt til 15 mill. kroner for 2020 og fordeler seg slik:
Kommune
Hurdal
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Gjerdrum

610 000

Nannestad

970 000

Aurskog-Høland og Rælingen

1 050 000

Nes, Eidsvoll og Nittedal

1 350 000

Ullensaker

1 780 000

Lørenskog

1 870 000

Lillestrøm

3 200 000

Sum

15 000 000

Det variable tilskuddet fordeles mellom deltakerne etter folketall i kommunene per 1.1 året før
budsjettåret1. Variabelt tilskudd er for 2020 satt til 5,3 mill. kroner.
Det skal foretas en revisjon av tilskuddsnivået hvert fjerde år. Revideringen skal baseres på uttak av
revisjonstjenester i fireårsperioden, og skal forelegges representantskapet. Revideringen skal følge
valgårene og skal derfor skje første gang i 2023.
Tilskuddet innbetales fra kommunene til selskapet fire ganger i året, og skal være innbetalt innen 10.
januar, 10. april, 10. august og 10. november det enkelte år.

§ 8 Tilleggsoppdrag
Tilleggsoppdrag skal avtales særskilt.
Selskapet skal avtale honorarer for tilleggsoppdrag fra deltakerkommunene ut over det som dekkes
av de faste tilskuddene.
Selskapet skal for oppdrag i andre kommuner og virksomheter avtale honorarer med den enkelte
oppdragsgiver.

§ 9 Representantskapet
Deltakerne i selskapet utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Representantskapet består
av 11 medlemmer, ett medlem fra hver av deltakerkommunene. Det skal også oppnevnes en
personlig vararepresentant for hver av representantene.
Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden.
Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.

1

Økning av det faste og variable tilskuddet vurderes hvert år i forbindelse med budsjettet.
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§ 10 Representantskapets møter
Representantskapet avholder to møter i året, ett innen utgangen av april og ett i september. På møtet
i april behandles årsmelding og regnskap for foregående år. Budsjett og økonomiplan for neste år og
årene deretter skal behandles i møtet i september.
Innkalling sendes medlemmene i representantskapet seks uker før møtet. Innkalling skal inneholde
saksliste og saksdokumenter.
Innkallingen sendes samtidig til kommunenes postmottak.
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll
representantskapsmedlemmene og deltakerkommunene.

fra

møtene.

Protokollen

sendes

§ 11 Saksbehandling i representantskapet
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede og disse
representerer minst to tredeler av stemmene, jf. IKS-loven § 9.
Hver representant har én stemme.

§ 12 Styret
Forvaltningen av selskapet hører inn under styret, jf. IKS-loven § 13. Styret skal ha en instruks for sitt
arbeid.
Styret i selskapet består av seks medlemmer, hvorav ett er valgt av de ansatte. For medlemmene
velges også en prioritert varamedlemsliste i rekke. For den ansattvalgte er det personlig vara.
Styremedlemmene velges for to år av gangen, jf. IKS-loven § 10, 5.ledd.
Når det gjelder selve gjennomføringen av de ansattes valg av styrerepresentant gjelder forskrift 24.
august 2017 nr. 1280 om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.
kapittel II.

§ 13 Valgkomité
Det settes ned en valgkomité i det konstituerende representantskapsmøtet. Valgkomiteen velges for
fire år. Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden, men komiteen fungerer
frem til ny valgkomité er valgt.
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Valgkomitéen foreslår kandidater til styret, herunder leder og nestleder.
Valgkomiteen skal ha egne retningslinjer for sitt arbeid som vedtas av representantskapet.

§ 14 Daglig leder (revisjonssjef)
Daglig leder ansettes av styret, jf. IKS-loven § 14.
Daglig leder skal forestå den daglige ledelsen av selskapet og er ansvarlig for internkontrollen med
de lovpålagte oppgavene som selskapet utfører på vegne av kommunene, jf. IKS-loven § 14 fjerde
ledd.
Daglig leder skal følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt, jf. IKS-loven § 14 annet ledd.
Styret skal vedta en instruks for daglig leder.

§ 15 Regnskapsprinsipper, årsregnskap og årsberetning
Regnskapet skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.
Styret har plikt til å påse at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av dette.
Selskapets revisor velges av representantskapet, jf. IKS-loven § 28.
Styret avlegger årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av
representantskapet.

§ 16 Låneopptak
Selskapet har anledning til å ta opp lån begrenset oppad til 4 mill. kroner.

§ 17 Uttreden
Kommunestyret i den enkelte eierkommune kan ensidig si opp sitt deltakerforhold i Romerike revisjon
IKS etter reglene i IKS-loven § 30.
Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse.

§ 18 Oppløsning
Ved eventuell oppløsning av samarbeidet blir eiendeler og gjeld å fordele mellom de deltakende
kommuner etter eier- og ansvarsandeler som beskrevet i IKS-loven § 6.
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§ 19 Voldgift
Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsningen avgjøres ved
voldgift, om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

§ 20 Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart alle kommunestyrene har vedtatt avtalen.

Vedtatt i kommunestyrene i:
Kommune
Aurskog-Høland kommune
Eidsvoll kommune
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Lillestrøm kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nittedal kommune
Rælingen kommune
Ullensaker kommune
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Vedtak nr.
133/20
20/125
20/160
20/114
211/20
170/20
21/17
21/10
139/20
20/112
09/21

Dato
14.12.2020
08.12.2020
25.11.2020
09.12.2020
16.12.2020
09.12.2020
09.02.2021
09.02.2021
14.12.2020
09.12.2020
09.02.2021
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