
 
 

 
 

 

   
Saksframlegg 

 
 

Ark.:  Lnr.: 16868/20 Arkivsaksnr.: 20/2968-2 
 
Saksbehandler: Rannveig Mogren 
 
INNLANDET REVISJON IKS - ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN  
 
Vedlegg:  

- Gjeldende selskapsavtale Innlandet Revisjon IKS fra 2018  
- Utkast til ny selskapsavtale 2020 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen 
 
SAMMENDRAG: 
Det foreslås at Gausdal kommune vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale 
for Innlandet Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av at de øvrige 
deltakerne i selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
Kommunene i Valdres har vært deltaker i og kjøpt revisjonstjenester fra Kommunerevisjon 
IKS.  
 
Representantskapet for Kommunerevisjon IKS vedtok i sitt møte 07.05.20 å oppløse 
Kommunerevisjon IKS, og de oppfordret kontrollutvalgene i de respektive kommunene 
samlet eller innen dalførene om å samordne seg i arbeidet med å hente inn 
revisjonstjenester.  
 
Kontrollutvalgene i kommunene i Valdres vedtok på sine møter i starten av mai 2020 å 
innstille Innlandet Revisjon IKS som sin revisor. Kommunene hadde kommunestyremøter i 
mai og juni. Alle kommunestyrene innstilte i sine vedtak på valg av Innlandet Revisjon IKS 
som sin revisor.  
 
Det er utarbeidet forslag til ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS gjeldende fra 
01.01.2021 der de seks kommunene i Valdres inngår som deltakere i selskapet. Forslaget er 
utarbeidet i samarbeid med de seks ordførerne i Valdres.  
 
Forslaget er basert på dagens avtale med nødvendige endringer for å innarbeide de seks 
kommunene i Valdres. Selskapsavtalens §1 Selskapets navn og deltagere, §4 Deltagernes 
ansvar og eierandel og §6 Representantskapet er foreslått endret. I tillegg er 
selskapsavtalens §18 Pensjonsforpliktelser til pensjonister og oppsittere foreslått slettet.  



  
 
 

  
 
 

 

 
Selskapsavtalen «§ 1 Selskapets navn og deltagere» foreslås endret med at de seks Valdres 
kommunene kommer inn som deltagere.  
 
Selskapsavtalen «§ 4 Deltagernes ansvar- og eierandel» foreslås endret med at eiernes 
deltagerinnskudd økes fra 2 171 800 til 2 378 900. Foreslått økning av deltagerinnskuddet på 
kr 207 100 er forslag til deltagerinnskudd for kommunene i Valdres. Deltagerinnskuddet for 
kommunene i Valdres er beregnet etter samme prinsipp som deltagerinnskudd for dagens 
eierkommuner, dvs. kommunenes folketall 01.01.2004. Deltagerinnskudd til dagens eiere er 
ikke endret.  
 
Eierandel er beregnet forholdsmessig ut fra deltagerinnskudd. Kommunene i Valdres får til 
sammen en eierandel på 8,7 % mens dagens eiere får tilvarende samlet reduksjon av 
eierandel. Gammel og ny eierandel for deltakerne er vist i tabellen under. 
 

                  01.01.2018         Endringer      01.01.2021  
 

Kommune Eierandel Innskudd Eierandel Innskudd Eierandeler Innskudd 
 

Innlandet           17,48 %        380 000       -1,48 %        -                 16,00 % 380 000  
fylkeskommune 
Lillehammer  13,13 %        285 400       -1,15 %         -                 11,98 % 285 400  
 
Gjøvik               14,42 %        313 400       -1,26 %         -                 13,16 % 313 400  
 
Dovre                1,51 %          32 500        -0,13 %          -      1,38 %               32 500  
 
Lesja                1,16 %           25 000        -0,10 %         -                   1,06 %               25 000  
 
Skjåk                1,25 %           26 900        -0,11 %         -                   1,14 %   26 900  
 
Lom                1,31 %           28 200         -0,12 %          -      1,19 %               28 200  
 
Vågå                1,99 %           42 900         -0,17 %           -      1,82 %   42 900 
 
Nord Fron    3,10 %           67 400         -0,27 %           -      2,83 %   67 400  
 
Sel                3,19 %           68 700         -0,28 %           -      2,91 %    68 700  
 
Øyer                 2,55 %          55 400         -0,22 %           -      2,33 %                55 400  
 
Gausdal   3,24 %          70 400         -0,28 %           -      2,96 %    70 400  
 
Østre Toten   7,67 %        166 800         -0,67 %           -      7,00 %  166 800  
 



  
 
 

  
 
 

 

Vestre Toten   6,59 %        143 400        -0,58 %          -      6,01 %              143 400  
 
Jevnaker   3,32 %           72 200        -0,29 %          -      3,03 %    72 200 
 
Lunner                4,44 %          96 400        -0,39 %          -      4,05 %    96 400  
 
Gran                6,86 %        149 200        -0,60 %          -      6,26 %  149 200  
 
Søndre Land  3,16 %           68 800       -0,28 %          -      2,88 %    68 800  
 
Nordre Land  3,63 %           78 800       -0,32 %         -                   3,31 %                78 800  
 
Sør- Aurdal                                              1,55 %    36 900    1,55 %    36 900  
 
Etnedal                                  0,67 %    16 000    0,67 %    16 000  
 
Nord-Aurdal                     3,12 %   74 200    3,12 %    74 200  
 
Vestre Slidre                    1,10 %    26 200    1,10 %    26 200  
 
Øystre Slidre                    1,49 %    35 500    1,49 %    35 500  
 
Vang                                 0,77 %    18 300    0,77 %    18 300    

Sum     100,00 %     1 947 600   -8,70 %  207 100  100,00 % 2 378 900  
 

 
 
I selskapsavtalen «§ 6 Representantskapet» endres første setning fra 19 til 25 
representanter. 
 
Selskapsavtalen «§ 18 Pensjonsforpliktelser til pensjonister og oppsittere» kom inn som ny 
paragraf i avtalen 01.01.18. Denne foreslås slettet da den ikke lenger er relevant.  
 
Ifølge lov om interkommunale selskaper § 4 og selskapsavtalen § 15 1. ledd skal endringer 
som gjelder den enkelte deltagers eierandel i selskapet og den enkeltes deltagers 
ansvarsandel i selskapet godkjennes av deltagerkommunene. Ifølge samme lovs § 4 må 
kommunestyret selv godkjenne endringene, slik at dette ikke kan delegeres.  
 
VURDERING: 
 
Endringsforslagene er i samsvar med lovens § 4 som stiller krav til hva selskapsavtalen skal 
inneholde. Konklusjon: Det foreslås at kommunestyret vedtar representantskapets forslag til 
ny selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS i forbindelse med Valdreskommunenes valg av 
Innlandet Revisjon IKS som revisor og deres inntreden/deltakelse i selskapet. 



  
 
 

  
 
 

 

Kommunestyret vedtak fattes under forutsetning av at øvrige deltakere slutter seg til de 
foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

Innstilling/vedtak: 
 
Gausdal kommune vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av at de øvrige deltakerne i 
selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 82/20 den 18.11.2020. 
 
 
Behandling: 
Enstemmig tiltrådt 
 
 
Innstilling: 
 
Gausdal kommune vedtar representantskapets forslag til ny selskapsavtale for Innlandet 
Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2021, under forutsetning av at de øvrige deltakerne i 
selskapet slutter seg til de foreslåtte endringene i selskapsavtalen. 


