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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 om interkommunale selskaper – lov av 29.januar 1999 nr. 06.

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

Organisasjonsnummer

Adresse

Aurskog-Høland

948 164 256

Rådhusveien 3

1940 Bjørkelangen

Eidsvoll

964 950 113

Rådhusgata 1

2080 Eidsvoll

Fet

964 949 115

Postboks 100

1901 Fetsund

Gjerdrum

864 949 762

Gjerivegen 1

2022 Gjerdrum

Hurdal

939 970 777

Minneåsvegen 3

2090 Hurdal

Lørenskog

842 566 142

Postboks 304

1471 Lørenskog

Nannestad

964 95 0202

Teiealleen 31

2030 Nannestad

Nes

938 679 088

Postboks 114

2151 Årnes

Nittedal

971 643 870

Pb. 63

1483 Hagan

Rælingen

952 540 556

Postboks 100

2025 Fjerdingby

Skedsmo

938 275 130

Postboks 313

2001 Lillestrøm

Sørum

942 645 295

Postboks 113

1921 Sørumsand

Ullensaker

933 649 768

Postboks 470

2051 Jessheim

§ 3 Formål og ansvarsområde
Selskapet skal gjennom dialog og samhandling med folkevalgt og administrativt nivå i
deltakerkommunene, og gjennom sin kontrollaktivitet bidra til å styrke tilliten til
kommunalforvaltningen på Romerike.
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Selskapet skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Deltakerkommunene bør
også bruke selskapet for andre aktuelle oppdrag de ønsker å få utført ut over de lovpålagte.
Selskapet skal også
- gi innspill til forbedringer i kommunenes kvalitetsarbeid
- veilede om regelverk m.m.
- videreformidle gode eksempler og bidra til læring mellom deltakerkommunene
Romerike revisjon IKS kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre kommuner enn
deltakerkommunene og for andre selskaper.
Selskapet skal ikke ha erverv til formål.

§ 4 Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Ullensaker kommune.

§ 5 Innskuddsplikt
Deltakerkommunene bidrar med et innskudd på kr 1,5 mill. Fordelingen av innskuddet mellom
deltakerkommunene følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler. Tilskuddet forfaller til
betaling ved etablering.

§ 6 Eierandel og ansvarsandel
Deltakernes eierandel og ansvarsandel fordeler seg som følger:
Kommune

Ant innb .

Eierandel

Selskapskapital

Aurskog – Høland

14 632

5,9

88 500

Eidsvoll

21 128

8,5

127 500

Fet

10 431

4,2

63 000

Gjerdrum

5 990

2,4

36 000

Hurdal

2 619

1,0

15 000

Lørenskog

33 308

13,3

199 500

Nannestad

11 128

4,5

67 500
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Nes

19 049

7,6

114 000

Nittedal

21 165

8,4

126 000

Rælingen

15 920

6,4

96 000

Skedsmo

48 752

19,5

292 500

Sørum

15 686

6,3

94 500

Ullensaker

30 081

12,0

180 000

249 889

100

1 500 000

Sum

Eier- og ansvarsandelene er fastsatt på grunnlag av folketallet i kommunene pr 1.1 2011

§ 7 Årlig driftstilskudd fra deltakerne m. m
Deltakerne skal årlig yte et driftstilskudd til selskapet. Driftstilskuddet fra den enkelte deltaker består
av et fast grunnbeløp og et variabelt tilskuddsbeløp, og det fastsettes nærmere i eieravtalen.
Tilskuddet skal være innbetalt innen 10. januar det enkelte år.
Tilskuddenes størrelse bygger på folketallet i deltakerkommunene. Det variable tilskuddet skal
revideres hvert 4. år på bakgrunn av endringer i folketallet pr. 01.01. Denne revideringen må være
fullført før årsbudsjettet til deltakerkommunene vedtas i det aktuelle år. Revideringen skal følge
valgårene og første revisjon blir derfor i 2015.
I en overgangsfase bidrar deltakerkommunene med et ekstra driftstilskudd på til sammen kr 4 mill.
Deltakerkommunenes andel av tilskuddet følger samme prinsipp som for eier- og ansvarsandeler.
Det ekstra driftstilskuddet forfaller til betaling ved etablering i år 1 og deretter ved årets begynnelse.
År

Tilskudd til etablering

År 1

1,5 mill

År 2

1,0 mill

År 3

1,0 mill

År 4

0,5 mill

År 5

0

SELSKAPSAVTALE

Side 3

ROMERIKE REVISJON IKS

Det ekstra driftstilskuddet forfaller til betaling ved oppstart i år 1 og deretter ved årets begynnelse.
Selskapet skal for oppdrag i andre kommuner og virksomheter avtale honorarer med den enkelte
oppdragsgiver.

§ 8 Avtaler om revisjonstjenester med deltakerkommunene
Deltakerkommunene forplikter seg til å kjøpe alle sine regnskapsrevisjonstjenester, utføring av
selskapskontroll og forvaltningsrevisjonstjenester fra selskapet.
Fast avtale om revisjonstjenestene inngås mellom deltakerkommunene og selskapet ved daglig
leder.
Tilleggsoppdrag avtales særskilt.

§ 9 Representantskapet
Til representantskapet skal hver av deltakerkommunene oppnevne én (1) representant med én (1)
personlig vararepresentant. Hver representant har én (1) stemme.
Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden. Første nyvalg blir i 2015.
Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.
Representantskapet kan delegere oppgaver og myndighet til styret såfremt loven eller
selskapsavtalen ikke er til hinder for dette.

§ 10 Representantskapets møter
Representantskapet skal avholde to obligatoriske møter i året, ett innen utgangen av april og ett
innen medio 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 til de to (2) obligatoriske møtene skal skje minst fire (4) uker i forkant. Tilsvarende frist
gjelder for varsling av deltakerkommunene i selskapet. Deltakerne skal med samme frist tilsendes
innkalling, saksliste og saksdokumenter. Innkallingen skal inneholde en saksliste vedlagt alle
saksdokumenter.
Innkalling til andre representantskapsmøter følger IKS-lovens regler.
Møtelederen skal sørge
deltakerkommunene.
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§ 11 Styret
Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer, fem (5) eiervalgte medlemmer og ett (1)
ansattevalgte medlem. For de eiervalgte medlemmene velges også en prioritert varamedlemsliste i
rekke. For den ansattevalgt er det personlig vara.
Styremedlemmene velges for fire (4) år av gangen, men ved første valg velges to (2) av
medlemmene for kun to (2) år.
De ansattes representasjon i styret følger for øvrig IKS-lovens bestemmelser.
Representantskapet velger styreleder og nestleder.

§ 12 Valgkomité
Det settes ned en valgkomité i konstituerende representantskapsmøte. Valgkomiteen velges for fire
(4) år. Funksjonsperioden faller sammen med den kommunale valgperioden, men komiteen
fungerer frem til ny valgkomité er valgt.
Valgkomitéen foreslår kandidater til leder og nestleder i styret.

§ 13 Daglig leder
Daglig leder ansettes av styret. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at
enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til
vedtak som er fattet av styret og representantskapet.
Daglig leder er ansvarlig for alle saker som legges fram til behandling i styret fra administrasjonen.
Daglig leder har tale- og forslagsrett i styrets møter.
Daglig leder har talerett i representantskapets møter.
Daglig leder kan delegere denne myndigheten til andre ansatte.

§ 14 Økonomiforvaltning
Regnskapet skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
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Styret avlegger årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen fastsettes av
representantskapet.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak begrenset oppad til kr. 4 mill.

§ 16 Uttreden
Kommunestyret i den enkelte eierkommune kan ensidig si opp sitt deltakerforhold i Romerike
revisjon IKS etter reglene i Lov om interkommunale selskaper.
Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum ett (1) år før uttredelse. Tidligste uttredelse er fem
(5) år etter inngåelse av avtalen.

§ 17 Oppløsning
Ved eventuell oppløsning av samarbeidet blir eiendeler og gjeld å fordele mellom de deltakende
kommuner etter den fordelingsnøkkel som følger av § 6.

§ 18 Voldgift
Eventuelle tvister i forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsningen avgjøres ved
voldgift, om ikke annen løsning følger av lov eller forskrift.

§ 19 Etablering og ikrafttreden
Denne selskapsavtalen trer i kraft så snart den er vedtatt av deltakernes kommunestyrer.
Vedtatt i kommunestyrene i:
Aurskog-Høland kommune
Eidsvoll kommune
Fet kommune
Gjerdrum kommune
Hurdal kommune
Lørenskog kommune
Nannestad kommune
Nes kommune
Nittedal kommune
Rælingen kommune
Skedsmo kommune
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03.11.15
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02.03.16
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Sørum kommune
Ullensaker kommune
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