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1 Innledning  

 

1.1 Bakgrunn for utredningen 
 

Representantskapene i Hedmark Revisjon IKS (Hrev) og Innlandet Revisjon IKS (Irev) gjorde våren 2018 

vedtak om å utrede sammenslåing mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS. Det var 

forutsatt at utredningsarbeidet skulle ferdigstilles innen 31.12.18, samt at en eventuell sammenslåing 

skal gjelde fra 1.1.20.  

Oppland og Hedmark fylkeskommune slår seg sammen med virkning fra 1.1.2020 til Innlandet 

fylkeskommune. Den nye fylkeskommunen kan bare videreføre eierskap i selskaper den kjøper 

revisjonstjenester fra. Det forventes fortsatt en samfunns og teknologisk utvikling som vil påvirke 

utførelsen av revisjonstjenester og krav til kompetanse i revisjonsselskapene. Dette danner et 

bakteppe for utredningsarbeidet. 

 

1.2 Om utredningsarbeidet 
 

I tråd med vedtak i representantskapene den 20.4.18 og 23.5.2018 ble det satt ned en styringsgruppe 

og en arbeidsgruppe for utredningsarbeidet. Det ble besluttet i møte 27.6.18 mellom  daglig leder og 

styreleder i de to selskapene, at arbeidsgruppen skulle bestå av de daglige lederne i selskapene og én 

tillitsvalgt (ansattvalgt) fra hvert av selskapene. De to ansattrepresentantene ble valgt i separate 

prosesser i de to selskapene.  

Arbeidsgruppen har hatt følgende sammensetning: 

- Bjørg Hagen, daglig leder Innlandet Revisjon IKS 

- Morten Alm Birkelid, daglig leder Hedmark Revisjon IKS  

- Laila Irene Stenseth, ansattvalgt Hedmark Revisjon IKS til 22.11.18, Tormod Østli fra 

22.11.18. 

- Kristian Lein, ansattvalgt Innlandet Revisjon IKS  

Styringsgruppen har bestått av: 

Fra Hedmark Revisjon IKS: 

- Styrets leder Mari Gjestvang 
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- Styremedlem Ivar Elias Lingaas 

- Styremedlem Mette Haarr 

- Styremedlem Per Kristian Hammer 

- Styremedlem (ansattrepresentant) Karoline Hovstad 

- Styremedlem (ansattrepresentant) Magnus Michaelsen 

- Daglig leder Morten Alm Birkelid 

Fra Innlandet Revisjon IKS: 

- Styreleder Espen Hagberg 

- Nestleder til styret: Svein Erik Lund 

- Styremedlem Tove Haugli 

- Ansattes observatør i styret Tove Grini 

- Daglig leder Bjørg Hagen 

I forbindelse med felles allmøte på Hamar 7. september 2018 ble det holdt et kort, felles oppstartmøte 

for de to gruppene. Etter dette har arbeidsgruppen gjennomført seks møter.  Etter det det siste møtet 

i arbeidsgruppa ble rapporten sendt på høring til de ansattes organisasjoner i de to selskapene.  

Styringsgruppen har hatt tre møter, det siste skal etter planen avholdes 10. januar 2019. Det legges til 

grunn at høringsuttalelse fra de ansattes organisasjoner skal oversendes styringsgruppen før dette 

møtet. 

Representantskapet i Hedmark Revisjon IKS vedtok 20. september 2018 å anbefale at det opprettes en 

felles referansegruppe fra eierne i begge selskaper. Arbeidsgruppa har ikke sett dette som 

hensiktsmessig ettersom utredningsarbeidet ikke har strukket seg over lang tid.   

 

1.3 Mandat og avgrensninger  

Rammen for denne rapporten ligger i vedtakene i representantskapene om utredning av 

sammenslåing mellom Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS. I det nevnte møtet 27.juni ble 

det gjort en fortolkning av mandatet fra representantskapene. I referatet fra møtet, punkt 3 

fremkommer temaer som skal vurderes under utredningen. Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i 

disse temaene. 

I referatet fra møte 27. juni framkommer at det var aktuelt å drøfte følgende alternativer:  

 Alt. 0: Videreføring av dagens selskaper 

 Alt. 1: Videreføring av dagens selskaper med forutsetning om at det ene selskapet blir valgt til 

regnskapsrevisor og det andre selskapet blir valgt til forvaltningsrevisor av Innlandet 

Fylkeskommune 

 Alt. 2: Sammenslåing av de to selskapene 
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I det innledende møtet 7. september ble det besluttet at kun to alternativer skal utredes: 

 Alt. 0: Videreføring av dagens selskaper 

 Alt. 1: Sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS 

I vedtak fra representantskapet i Hedmark Revisjon IKS 20.4.18 framgår det at «I den grad det er 

nødvendig belyser utredningen også andre organisatoriske endringer som kan være aktuelle.»  

Utredningsarbeidet omfatter ikke andre mulige organisasjonsmessige endringer enn eventuell 

sammenslåing mellom Hrev og Irev. 

 

1.4 Oversikt over rapporten 
 

Rapporten inneholder åtte kapitler. Kapittel 2-7 kartlegger dagens situasjon samt vurderer og skisserer 

mulige løsninger for sammenslått selskap. Arbeidsgruppen har ikke skissert «ferdige» løsninger på alle 

områder. Vurderinger av intern organisering, lokalisering av hovedkontor og størrelse/sammensetning 

av styret er ikke omfattet av arbeidsgruppens mandat. Kapittel 8 trekker fram og vurderer mulige 

fordeler og ulemper med dagens to selskaper og ett sammenslått selskap.  
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2 Ansattforhold 

 

2.1 Informasjon om selskapene 

Hedmark Revisjon IKS har hovedkontor i Løten og kontor i Kongsvinger. Selskapet vil per 1.1.19 ha 24 

ansatte som utgjør 22,4 årsverk. De ansatte er fordelt med 15 ansatte (14,2 årsverk) på Løten og 9 

ansatte (8,2 årsverk) på Kongsvinger.  Budsjettert omsetning for 2019 er 27,7 mill kr. Selskapet har 

ingen utøvende revisorer som på grunnlag av arbeidsoppgaver eller bosted møter opp på begge 

kontorsteder.  Imidlertid arbeider oppdragsansvarlige revisorer og daglig leder på tvers av kontorene, 

noe som også medfører kontordager i Kongsvinger. 

Selskapet utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjon for sine 17 eierkommuner (inkl Hedmark 

fylkeskommune). Hedmark Revisjon IKS ble etablert 1. januar 2005, som en konsekvens av fusjon 

mellom Østerdal Revisjon IKS og Hedemarken Revisjon IKS. Fra 1.1.2012 ble selskapet utvidet med 

Hedmark fylkeskommune på eiersiden. Med virkning fra 1.1.2014 ble Glåmdal revisjon IKS en del av 

Hedmark Revisjon IKS.  

Innlandet Revisjon IKS har hovedkontor i Lillehammer med kontor på Gjøvik og Otta. Selskapet vil per 

1.1.19 ha 21 ansatte som utgjør 18,5 årsverk.  De ansatte er fordelt med 12 ansatte (11,3 årsverk) på 

Lillehammer, 7 ansatte (5,8 årsverk) på Gjøvik og 2 ansatte (1,4 årsverk) på Otta. Budsjettert omsetning 

for 2019 er 19,7 mill kr.  Selskapet har ansatte som på grunnlag av arbeidsoppgaver eller bosted møter 

opp på flere kontorsteder.  

Selskapet utfører regnskaps- og forvaltningsrevisjon for sine 19 eierkommuner (inkl Oppland 

fylkeskommune). Innlandet Revisjon IKS ble etablert 1. januar 2005, etter fusjon mellom Sør-

Gudbrandsdal kommunerevisjon, Sør Oppland Revisjonsselskap og Oppland fylkesrevisjon.  Ringebu 

kommune gikk ut av selskapet 1.1.2011. De seks kommunene i Nord Gudbrandsdal trådte inn i 

selskapet ved avviklingen av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon 1.1.2018. 

Begge selskaper er medlem av KS bedrift, og har ytelsesbaserte pensjonsavtaler gjennom KLP. Begge 

selskaper har siden etableringen effektivisert regnskapsrevisjonsarbeidet gjennom bruk av ny og 

forbedret teknologi og utvikling i revisjonsmetodikk. Som resultat er antall stillinger knyttet til 

regnskapsrevisjon redusert betydelig, mens antall stillinger til forvaltningsrevisjon har økt noe. 

Selskapene leverer sine revisjonstjenester til eiene og andre virksomheter som kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, stiftelser, fjellstyrer, kirkelige fellesråd og sokneråd som kan velge 

kommunens revisor som revisor. Selskapet yter regnskap- og forvaltningsrevisjonstjenester og utfører 

disse i henhold til kommuneloven som viser til at revisjonen skal utføres i henhold til god kommunal 
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revisjonsskikk. Forvaltningsrevisjon utføres etter Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001).  

Regnskapsrevisjon utføres blant annet i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene (ISA).  

 

2.2 Kartlegging av organisering, bemanning og kompetanse 

2.2.1 Selskapenes organisering 

Hedmark Revisjon IKS 

Selskapets organisasjonskart pr 1. oktober 2018: 

 

Daglig leder har ledet selskapet, eller selskap som er del av nåværende Hedmark Revisjon IKS, fra april 

1995.  Han har tidligere jobbet 6 år i Riksrevisjonen med både regnskaps- og forvaltningsrevisjon.  

Daglig leder har kontorsted i Løten og vanligvis én kontordag i uken på Kongsvinger.  

 

Merkantilt ansatt utfører, i tillegg til administrative og merkantile oppgaver, også enkelte 

revisjonsoppgaver, herunder revisjon av pasient- og beboerregnskaper. Vedkommende har sitt 

oppmøte- og kontorsted i Løten. 

Hedmark Revisjon IKS har organisert sine regnskapsrevisjonstjenester i to team. Selskapets to 

oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer har faglig ansvar for det arbeid som utføres i eget team. Det 

avholdes jevnlige teammøter. Teamene er organisert på tvers av kontorsteder. Hver oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor har ansvar for kommuner fra Kongsvingerregionen, Hamarregionen og Sør-Østerdal. 

De oppdragsansvarlige regnskapsrevisorene har fast oppmøte- og kontorsted i Løten.  

Representantskap 

17 medlemmer

Styre 

6 medlemmer

(2 valgt av og blant de ansatte)

Daglig leder
Morten Alm Birkelid

Merkantilt ansatt
Oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor team I (daglig 
leders stedfortreder)

6 utøvende regnskapsrevisorer

Regnskapsrevisjon av Hedmark 
fylkeskommune og 8 kommuner

Oppdragsansvarlig 
regnskapsrevisor team II

5 utøvende regnskapsrevisorer

Regnskapsrevisjon av 8 kommuner

3 oppdragsansvarlige 
forvaltningsrevisorer

5 utøvende forvaltningsrevisorer

Jobber med prosjekter på tvers i 
en form for matriseorganisasjon
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Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor I og II er på Kongsvingerkontoret en gang pr. mnd. 

Oppdragsansvarlig I er daglig leders stedfortreder, og har et funksjonstillegg. De to oppdragsansvarlige 

regnskapsrevisorene er for øvrig en del av selskapets ledergruppe.  

Hedmark Revisjon IKS har 12 utøvende regnskapsrevisorer, hvorav seks har sitt daglige oppmøte- og 

kontorsted i Kongsvinger, og fem har sitt daglige oppmøte- og kontorsted i Løten. Fire av selskapets 

utøvende regnskapsrevisorer har ansvar for å kvalitetssikre mindre oppdrag, slik som fellesråd, 

menighetsråd mv. 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor I har for regnskapsåret 2018 ansvar for 8 kommuner, samt 

Hedmark fylkeskommune. Det er 6 utøvende regnskapsrevisorer som planlegger og utfører det 

løpende revisjonsarbeidet på teamet, herav tre fra Kongsvingerkontoret og tre fra Løtenkontoret.  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor II har for regnskapsåret 2018 ansvar for 8 kommuner. Det er 5 

utøvende regnskapsrevisorer som planlegger og utfører det løpende revisjonsarbeidet, herav tre fra 

Kongsvingerkontoret og to fra Løtenkontoret.  

Hedmark Revisjon IKS har tre oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer, hvorav to har sitt daglige 

oppmøte- og kontorsted på Løtenkontoret og én har sitt daglige oppmøte- og kontorsted på 

Kongsvingerkontoret.  

De oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorene har det faglige ansvaret for kvaliteten på 

forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og øvrige bestillinger, herunder at standard for 

forvaltningsrevisjon, RSK 001, etterleves. De tre oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorene er en del 

av selskapets ledergruppe.  

Innen forvaltningsrevisjon arbeides det prosjektbasert. Ansatte kan arbeide med 2 - 3 prosjekter 

parallelt, og samarbeider med andre utøvende forvaltningsrevisorer og en oppdragsansvarlig 

forvaltningsrevisor pr. prosjekt. 

Kontrollutvalgene bestiller forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser. Antall 

bestillinger pr år kan variere fra anslagsvis 65 – 100 bestillinger pr. år.  Timer som stilles til disposisjon 

i kontrollutvalgenes bestillinger kan også variere, fra anslagsvis 30 til 700 timer.  
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Innlandet Revisjon IKS 

 

Daglig leder, Bjørg Hagen, har ledet selskapet fra høsten 2008. Hun har mer enn 20 års erfaring fra 

skatteetaten, herav 11 års ledererfaring. Hun har også ett års erfaring som leder av Oppland 

fylkesrevisjon. Daglig leder har kontorsted på Lillehammer og vanligvis en kontordag i uken på Gjøvik 

og er sporadisk på kontoret på Otta. Innlandet Revisjon IKS har tre kontorsteder og liten ledelse og 

administrasjon, og har derfor fokus på å legge ansvar til den enkelte revisor. Virksomheten er 

organisert med mange oppdragansvarlige revisorer.. De oppdragsansvarlige revisorene har det faglige 

ansvaret for sine oppdrag både innenfor regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Alle oppdrag har 

flere revisorer involvert. Oppdragene er team-organisert med flere revisorer, eventuelt med en 

kvalitetssikrer/diskusjonspartner der oppdragsansvarlig revisor utfører det meste av revisjonsarbeidet.  

Regnskapsrevisjon har 7 oppdragsansvarlige revisorer og 5 revisorer. De ansatte på Gjøvik reviderer i 

utgangspunktet virksomheter i Gjøvik-regionen og Hadeland, de ansatte på Lillehammer reviderer 

virksomheter i Lillehammer-regionen, og de som har kontorsted på Otta reviderer virksomheter i Nord-

Gudbrandsdal. For å sikre likhet i utførelsen av revisjonsarbeidet, metodisk utvikling og mindre 

sårbarhet er det noen ansatte som utfører revisjonsarbeid for virksomheter i flere regioner.  

Forvaltningsrevisjon har én fagansvarlig, tre oppdragsansvarlige revisorer og fire revisorer. De ansatte 

har ulik kompetanse for best å kunne utføre revisjonstjenester innenfor de ulike forvaltningsområdene 

til eierne.  

 

2.2.2 Personalets aldersfordeling pr. 1.1.2019 

Hedmark Revisjon IKS 

Hedmark Revisjon IKS har 24 ansatte som fordeler seg slik etter alder pr 1.1.2019: 

Representantskap

19 eiere

Styret

3 medlemmer og en observatør fra de ansatte

Daglig leder

Bjørg Hagen

Forvaltningsrevisjon

1 Fagansvarlig

3 Oppdragsansvarlig revisor

4 Revisor

Regnskapsrevisjon

7 Oppdragsansvarlig revisor

5 Revisor
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Antall fordelt på alder pr 1.1.2019 

Aldersfordeling 

Stillingsgruppe 

20 - 29 år 30 - 39 år 40-49 år 50 - 59 år 60 - 69 år SUM 

Daglig leder       1   1 

Merkantilt ansatt       1   1 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor     1 1   2 

Utøvende regnskapsrevisor   2 4 5 1 12 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor     1 2   3 

Utøvende forvaltningsrevisor   5       5 

SUM 0 7 6 10 1 24 

Tabell 1: Ansatte etter aldersfordeling pr 1.1.2019. 

Innlandet Revisjon IKS 

Innlandet Revisjon IKS har 21 ansatte som fordeler seg slik etter alder pr 1.1.2019: 

Antall fordelt på alder pr 1.1.2019 

Aldersfordeling 

Stillingsgruppe 

20 - 29 år 30 - 39 år 40-49 år 50 - 59 år 60 - 69 år SUM 

Daglig leder    1  1 

Fagansvarlig forvaltningsrevisjon     1 1 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor   2 1  3 

Utøvende forvaltningsrevisor  1 1  2 4 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  1 2 4  7 

Utøvende regnskapsrevisor 1  2 1 1 5 

SUM 1 2 7 7 4 21 

Tabell 2: Ansatte etter aldersfordeling pr 1.1.2019. 

Gjennomsnittsalderen i Hedmark Revisjon er 46 år. I Innlandet Revisjon er snittalderen 50 år. 
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2.2.3 Tilgang og avgang i personalet, 2016 – 2018 

Ved utgangen av 2017 hadde Hedmark Revisjon IKS 23,4 årsverk fordelt på 25 ansatte, herav 10 kvinner 

og 15 menn. Dette er pr 1.1.2019 redusert til 22,4 årsverk fordelt på 24 ansatte, herav 9 kvinner og 15 

menn. 

Hedmark Revisjon IKS 2016 2017 2018 

 Antall % Antall % Antall % 

Tilgang  3 12 % 1 4 % 0 0 % 

Avgang (inkl. AFP og pensjon) 2 8 % 0 0 % 2 8 % 

Tabell 3: Tilgang/avgang ansatte, Hedmark Revisjon IKS. Selskapet hadde 25 ansatte frem til 1.1.2018. % - vis avgang og 

tilgang er beregnet av 25 ansatte. 

Innlandet Revisjon IKS vil per 1.1.2019 ha 18,5 årsverk, fordelt på 21 ansatte, herav 16 kvinner og 5 

menn. 

Innlandet Revisjon IKS slo seg sammen med Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon IKS 1.1.18. Ved 

sammenslåingen hadde Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon to ansatte. Nord-Gudbrandsdal 

kommunerevisjon hadde de siste årene fire ansatte.  

Innlandet Revisjon IKS 2016 2017 2018 

 Antall % Antall % Antall % 

Tilgang  0 0 % 2 14% 3 17 % 

Avgang (inkl. AFP og pensjon) 0 0 % 1 7 % 1 6 % 

Tabell 4: Tilgang/avgang ansatte, Innlandet Revisjon IKS. 

Tilgang og avgang skyldes for begge selskaper dels ansatte som har gått over i ny stilling, eller ansatte 

som har fratrådt med pensjon. Tilgang og avgang i perioden sett under ett vurderes som normal. 

 

2.2.4 Gjennomsnittslønn på gruppenivå 

Tabellene nedenfor viser gjennomsnittslønn på gruppenivå pr 1.1.2019.  
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Hedmark Revisjon IKS 

  Gjennomsnittlig lønn 

Lønn - daglig leder 900 000 

Lønn - oppdragsansvarlig revisor regnskapsrevisjon 812 500 

Lønn - oppdragansvarlig revisor forvaltningsrevisjon 778 333 

Lønn - forvaltningsrevisor 586 600 

Lønn - regnskapsrevisor 589 363 

Tabell 5: Gjennomsnittslønn pr 1.1.2019 

Selskapets oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer har ansvar for utvikling av selskapets 

revisjonsmetodikk og arbeidsmetoder, sammensetning av team på de enkelte revisjonsoppdrag og 

opplæring av utøvende regnskapsrevisorer, i tillegg til faglig ansvar for alt revisjonsarbeid som utføres 

innenfor eget team. 

Selskapets oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorer har ansvar for utvikling av revisjonsmetodikk, 

fordeling av og oppfølging av bestillinger, samt oppfølging av de ulike kontrollutvalg mv. De har også 

det faglige ansvaret for kvaliteten på forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller og øvrige bestillinger, 

herunder at standard for forvaltningsrevisjon, RSK001, etterleves. 

Innlandet Revisjon IKS 

  Gjennomsnittlig 
lønn 

Lønn - revisjonssjef 925 000 

Lønn - oppdragsansvarlig revisor regnskapsrevisjon 631 000 

Lønn - oppdragansvarlig revisor forvaltningsrevisjon, inklusive fagansvarlig 662 940 

Lønn - forvaltningsrevisor 562 498 

Lønn - regnskapsrevisor 558 889 

Tabell 6: Gjennomsnittslønn pr 1.1.2019 

Selskapet utfører kvalitetssikring av revisjonstjenestene i henhold til ISQC1. Daglig leder har ansvaret 

for kvalitetssikring på selskapsnivå. Selskapets oppdragsansvarlige revisorer har ansvaret for kvalitet 

og kvalitetssikring på det enkelte oppdrag. 
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Innenfor regnskapsrevisjon har selskapets daglig leder ansvaret for utvikling av selskapets 

revisjonsmetodikk og arbeidsmetoder som skjer i samarbeid med revisorene. Selskapet har sterk fokus 

på metodeutvikling både gjennom standardisering, bruk av it-verktøy og kommunikasjon med 

kommunene.  

Selskapets fagansvarlige på forvaltningsrevisjon har ansvar for utvikling av revisjonsmetodikk, 

fordeling av og oppfølging av bestillinger samt oppfølging av de ulike kontrollutvalg mv. 

 

2.2.5 Kompetanse på gruppenivå 

Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS er omfattet av Hovedavtalen, Del C: Selvstendige 

rettssubjekter med medlemskap i KS Bedrift. § 6 omhandler kompetanseutvikling. Her står det blant 

annet at «partene erkjenner den store betydningen økt kompetanse har for den enkelte, bedriften og 

samfunnet». Selskapene legger vekt på kompetanse og kompetanseutvikling både ved rekruttering, 

kursing og arbeidsorganisering. 

 

De ansatte i både Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS er medlemmer i Norges 

kommunerevisorforbund (NKRF) og i lokalforeningen Indre Østlandet kommunerevisorforbund 

(IØKRF). 

Hedmark Revisjon IKS 

Selskapets to oppdragsansvarlige regnskapsrevisorer er registrerte revisorer, og er medlemmer i Den 

norske Revisorforening. I tillegg er en av de oppdragsansvarlige regnskapsrevisorene 

kvalitetskontrollør for NKRF.  

Selskapets ansatte har lang og variert erfaring fra offentlig revisjon og i ulike roller innen offentlig 

sektor. Det innebærer at selskapets ansatte har tilegnet seg bred kompetanse fra en rekke ulike 

områder, herunder revisjon av kommunal og privat sektor, ulike lederroller innen kommunal sektor, 

samt ansvar for regnskapsføring og økonomistyring innen kommunal sektor. 

De ansattes formelle kompetanse på gruppenivå kan oppsummeres slik: 
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Stillingsgruppe Formell kompetanse 

Daglig leder Siviløkonom 

Oppdragsansvarlige 
regnskapsrevisorer 

2 Registrerte revisorer 

Utøvende 
regnskapsrevisorer 

4 Registrerte revisorer 

1 Master i offentlig revisjon 

1 Siviløkonom (Bachelor of Science in Business and Economics, og oppfyller 
Revisorsnämndens krav til teoretisk utdanning til revisor i Sverige) 

5 Bachelor i revisjon  

1 Studier i kommunal økonomi (gjennomfører revisjonsstudium) 

Oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisorer 

1 Master i offentlig ledelse og administrasjon, Bachelor i revisjon, cand. mag. 

1 Bachelor i økonomi og revisjon 

1 Jurist 

Utøvende 
forvaltningsrevisorer 

1 Master i offentlig politikk og ledelse 

2 Master i statsvitenskap 

2 Master i sosialantropologi  

Tabell 7: Ansatte pr 1.1.2019.  

Innlandet Revisjon IKS 

Selskapet har innenfor regnskapsrevisjon 7 oppdragsansvarlige revisorer og 5 utøvende. Innenfor 

forvaltningsrevisjon har selskapet én fagansvarlig, 3 oppdragsansvarlige revisorer og 4 utøvende 

revisorer. Fagansvarlig forvaltningsrevisjon er også oppdragansvarlig revisor.  

To av de oppdragsansvarlige revisorene, én regnskapsrevisor og én forvaltningsrevisor, er 

kvalitetskontrollører for NKRF. 

Selskapets ansatte har lang og variert erfaring fra både offentlig og privat sektor. De ansatte har 

verdifull erfaring fra både offentlig og privat revisjon og i mange andre ulike roller innen offentlig og 

privat sektor. Det innebærer at selskapets ansatte har tilegnet seg bred kompetanse fra en rekke ulike 

områder fra både privat og offentlig sektor som revisjon, forskning, ledelse m.m. Selskapets eiere 

driver virksomhet innenfor et bredt oppgavespekter. God og bred kompetanse til de ansatte er derfor 

viktig for effektiv og god gjennomføringen av revisjonsarbeidet.  

De ansattes formelle kompetanse på gruppenivå kan oppsummeres slik: 
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Stillingsgruppe Formell kompetanse 

Daglig leder Master i offentlig revisjon, registrert revisor samt høyskolefag i ledelse 

Oppdragsansvarlige 
regnskapsrevisorer 

1 Statsautorisert revisor 

3 Registrerte revisorer 

2 Bachelor i revisjon 

1 Høyere revisjonseksamen og cand.mag. i økonomi 

Utøvende 
regnskapsrevisorer 

1 Statsautorisert revisor 

2 Registrerte revisorer, 

1 Bachelor i revisjon 

1 Bankrevisor 

Fagansvarlig 
forvaltningsrevisjon 
Oppdragsansvarlige 
forvaltningsrevisorer 

1 Cand. Oecon 

1 Cand. Oecon 

1 Cand. Polit 

1 Siviløkonom og Cand. Oecon 

Utøvende 
forvaltningsrevisorer 

1 Cand. Polit 

1 Master i rettsvitenskap 

1 Høyskolekandidat, kommunal revisjon 

1 Diplomert internrevisor 

Tabell 8: Ansatte per 1.1.19. 

 

2.2.6 Arbeidstid 

Begge selskaper har 37,5 timers arbeidsuke inkl. spisepause, samt fleksitidsordning.  

Daglig leder i Hedmark Revisjon IKS har lederavtale og mottar ikke særskilt godtgjøring for overtid. 

Øvrige ansatte i Hedmark Revisjon IKS får godtgjort overtid i samsvar med bestemmelser i 

arbeidsmiljøloven samt hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.  

Daglig leder og fagansvarlig forvaltningsrevisor i Innlandet Revisjon IKS har lederavtaler og mottar ikke 

overtidsgodtgjørelse. Innlandet Revisjon IKS utbetaler i liten grad godtgjørelse for overtid.  



 

Side 17 

 

Hedmark Revisjon IKS er IA-bedrift, mens Innlandet Revisjon IKS ikke er det.  

 

2.3 Kompetansebehov i et sammenslått selskap 

Revisor skal etter gjeldende kommunelov gjennomføre regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon i 

henhold til god kommunal revisjonsskikk. Regnskapsrevisor gis i ny kommunelov en ny oppgave med 

å kontrollere om kommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med lover og forskrifter 

og vedtak (forenklet etterlevelseskontroll).    

2.3.1 Kvalifikasjonskrav til revisor i gjeldende og ny kommunelov 

Forskrift om revisjon av 15.06.2004 stiller i kap. 5 følgende krav til revisors kvalifikasjoner i § 11. 

«Krav til utdanning og praksis for oppdragsansvarlig revisor 

Den som er oppdragsansvarlig for revisjon av årsregnskap for en revisjonspliktig etter denne forskrift 

skal ha bestått eksamen til bachelor i revisjon eller høyere revisoreksamen (master i revisjon) iht. 

Finanstilsynets krav til registrert og statsautorisert revisor, og i tillegg ha tre års praksis fra 

regnskapsrevisjon. 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor skal ha minimum tre års utdannelse fra universitet/høyskole.» 

I ny kommunelov som er vedtatt av Stortinget i juni 2018, er det lagt opp til at departementet i forskrift 

til ny lov skal fastsette nærmere regler om revisors plikter, krav til revisors kvalifikasjoner.  

I lovforslaget ble det drøftet om det kunne være behov for å innføre en egen sertifiseringsordning for 

oppdragansvarlige regnskaps- og forvaltningsrevisorer i kommunal sektor, men dette ble ikke bifalt i 

lovforslaget.  Hvorvidt kravene til revisors kvalifikasjoner vil bli videreført i nye forskrift er ikke avklart 

på det nåværende tidspunkt. 

Kvalifikasjonskravene som kommer i forskrift til ny kommunelov vil være førende for hvilken 

kompetanse selskapet og revisorene må besitte i årene fremover. 

2.3.2 Endringer av utdannelseskrav i ny revisorlov 

Revisorloven legger føringer for kompetansekrav til autoriserte regnskapsrevisorer.  

Utdannelseskravene er utledet av revisorloven. 

På forsommeren 2017 ble forslag til ny revisorlov lagt fram.  Her legges det opp til store endringer til 

kompetansekrav ved at autorisert revisor skal ha mastergrad i regnskap og revisjon (MRR), mastergrad 

i økonomi og administrasjon (MØA) eller en tilsvarende utenlandsk mastergrad. 
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Dette får i så fall som konsekvens at en bachelorgrad i regnskap og revisjon (BRR) ikke lenger vil gi 

grunnlag for å autorisering. BRR-kandidater må bygge på med en relevant mastergrad.  MØA-

kandidater kan oppfylle utdanningskravet ved å bestå enkeltkurs de mangler i «revisorfagene».  

Endringen i revisjonsutdanningen vil skape et større mangfold i formell utdannelse hos nyutdannede 

autoriserte revisorer.  I tillegg til formell utdanning må revisor ha minimum tre års revisjonspraksis for 

å kunne bli autorisert.  

Forslag til ny revisorlov tar ikke opp i seg de endringer som kommer som følge av utvikling av digital 

revisjon og bruk av IKT i en helt annen dimensjon enn i dag.   

Lovutvalget til ny revisorlov viser til at et solid teoretisk grunnlag er helt sentralt for revisorenes evne 

til å ivareta sin funksjon i møte med et stadig mer spesialisert og sammensatt næringsliv der 

virksomhetene drives etter ulike og til dels komplekse forretningsmodeller i stadig endring. 

Omlegging av utdannelse- og praksiskravene vil medføre at det blir færre høgskoler og universiteter 

som tilbyr de obligatoriske «revisorfagene» til å kunne blir autorisert revisor. 

2.3.3 Forventinger til endringer innen regnskaps- og regnskapsrevisjonsmetodikken 

Det forventes store endringer innen regnskapsproduksjonsprosessen. Denne forventes å bli mer 

automatisert og i større grad gjøre bruk av IT-systemer. De fleste kommuner har allerede i dag 

automatisk bankavstemming, skannere for registering av inngående faktura, EHF-fakturaløsninger osv.   

Automatisering og robotisering vil få stor betydning for utførelsen av revisjonsarbeidet. Når utvalget 

av regnskapssystemer som benyttes i kommunal sektor er begrenset og leveres fra store nasjonale 

aktører, forsvarer det også at det kan lages automatiserte kontroller, avstemmings- og 

dokumentasjonsprosesser.  

Endringene knyttet til større utnyttelse av IKT i revisjonsarbeidet fremover vil gi behov for mer 

omfattende og faglig påfyll knyttet til forståelsen av IKT, samt for å utnytte bruk av automatiserte IKT-

løsninger hos regnskapsrevisorene. IKT-kompetanse blir viktig fremover for å sikre fortsatt kvalitet på 

de regnskapsrevisjonstjenester som skal leveres. 

2.3.4 Kompetansekrav på forvaltningsrevisjonsområdet 

I dag kreves det at oppdragsansvarlig revisor skal ha minimum tre års utdannelse fra 

universitet/høyskole. 

Forvaltningsrevisjon er et nyttig virkemiddel i kommunestyrets kontroll og tilsyn med 

administrasjonen. Denne typen undersøkelser gir de folkevalgte i kommunen informasjon om 

administrasjonens oppfølging og resultatene av vedtak i kommunestyret. 

Kommunene utfører mange ulike oppgaver. En revisjonsenhet trenger derfor bred og god kompetanse 

for å kunne møte kommunenes behov for forvaltningsrevisjon. I praksis trengs både formell og 
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personlig kompetanse hos den som skal utføre denne typen revisjon. Tilstrekkelig kunnskap i metodikk 

og kunnskap om det temaet som skal revideres er helt avgjørende.  Gode skriftlige og muntlige 

kommunikasjonsevner hos forvaltningsrevisorene er også avgjørende for vellykkede 

forvaltningsrevisjoner.  

Det vil derfor fremover være behov for revisorer som har høyere utdanning innenfor ulike fagområder 

f.eks. samfunnsøkonomi, statsvitenskap, sosialantroplogi, jus mm.  God kunnskap om offentlig sektor 

bør vektlegges.   

Gjennom de endringer som revisorlovutvalget har foreslått i utdanningssystemet, vil det ventelig bli 

større spennvidde i utdannelsesbakgrunn, slik at flere som blir autoriserte revisorer vil ha en 

fagkombinasjon som kan gjøre dem aktuelle for forvaltningsrevisjon. 

I forvaltningsrevisjonsprosjekter innhenter og behandler revisor i mange tilfeller store mengder av 

data. IT kompetanse for innhenting og sortering av store datamengder vil være en fordel.  

 

2.4 Bemanning ved evt. sammenslåing 

2.4.1 Bemanning 

Arbeidsgruppen ser i utgangspunktet ikke behov for endring i bemanning som en direkte følge av 

sammenslåing av de to selskapene. De ansatte har samlet sett bred formell kompetanse og lang 

erfaring fra offentlig revisjon og offentlig sektor, og vil således kunne utføre oppgavene i et 

sammenslått selskap. 

Et samlet selskap vil framstå som sterkere, både når det gjelder samlet kapasitet og kompetanse. Et 

større fagmiljø vil gi større muligheter enn dagens to miljøer for spesialisering og utvikling av 

spesialkompetanse både innenfor regnskaps- og forvaltningsrevisjon.  

2.4.2 Virksomhetsoverdragelse 

Arbeidsmiljølovens (AML) kapittel 16 omhandler arbeidstakernes rettigheter ved 

virksomhetsoverdragelse. Kapittel 16 kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller 

del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig 

enhet som beholder sin identitet etter overføringen, jf. § 16-1.  

Arbeidsgruppen vurderer at sammenslåingen er å anse som en virksomhetsoverdragelse etter 

arbeidsmiljøloven kapittel 16. Alle ansatte overføres til ett nytt, sammenslått selskap.  

I det følgende ser vi nærmere på bestemmelser knyttet til virksomhetsoverdragelse, slik disse 

fremkommer i arbeidsmiljøloven, hovedavtalen del C og hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 

bedrifter. 
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For å avgjøre om virksomhetsoverdragelsen faller inn under bestemmelsene, legger arbeidsmiljøloven 

vekt på følgende: Det som overføres, må være en selvstendig økonomisk enhet; som overføres til 

annen innehaver - og som bevarer sin identitet etter overføringen. 

Formålet med reglene om virksomhetsoverdragelse er å ivareta arbeidstakernes rettigheter og 

forhindre at omstruktureringer skjer på bekostning av arbeidstakerne i de berørte virksomhetene. De 

ansatte skal beholde rettighetene sine i videst mulig omfang når virksomheten skifter innehaver. 

Reglene sikrer at arbeidsavtale og arbeidsforhold videreføres hos ny arbeidsgiver, og gir et vern mot 

oppsigelse på grunn av overføringen. Som regel skal også tariffavtale og pensjonsrettigheter overføres, 

men her finnes det unntak. 

Den nye arbeidsgiveren er i utgangspunktet bundet av den eksisterende tariffavtalen 

(arbeidsmiljøloven § 16-2, andre ledd). Det gjelder helt til tariffavtalen utløper; da må man forhandle 

om ny tariffavtale med den nye arbeidsgiveren.  

Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS er medlem av KS Bedrift og er omfattet av 

Hovedavtalens del C, samt hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter, se for øvrig kapittel 

3.3.1. 

Arbeidsgruppen legger til grunn at et sammenslått selskap fortsatt vil være medlem av KS Bedrift. 
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3 Organisering av nytt selskap 

 

3.1 Organisering og kontorstruktur 

Forhold som kan påvirke kontorstruktur fremover er blant annet teknologisk utvikling 1, utvikling i 

antall kommuner, utvikling i antall ansatte, kompetansesammensetning samt ledelsen og eiernes 

vurderinger av behovet for å utvikle kompetanse.  

Selskapene har pr i dag kontorlokaler som er tilpasset driften. Arbeidsgruppen ser derfor ingen grunn 

til å forandre nåværende kontorstruktur som følge av sammenslåingen. Videreføring av dagens 

kontorstruktur vil dessuten bidra til at deltakerne i liten grad vil merke endringer i revisjon og 

tjenestetilbud etter sammenslåing av revisjonsselskapene. 

Det følger av vanlig selskapsstyring at intern organisering er et ansvar for ledelsen av ett nytt selskap.  

 

3.2 Vurdering av hovedkontorlokalisering for nytt selskap 

Arbeidsgruppen legger til grunn at selskapets hovedkontor har enkelte funksjoner knyttet til driften av 

selskapet, men at revisjonstjenester utføres av ansatte på alle kontorer. Arbeidsgruppen har for øvrig 

ikke vurdert hvilke funksjoner som skal ligge til et hovedkontor.  

I møte 27. juni 2018 ble det bestemt at styringsgruppen skal innstille på hovedkontor eller 

forretningsadresse. Arbeidsgruppen skal ikke komme med forslag til hovedkontorkommune eller 

forretningsadresse. I styringsgruppens møte 22.10.18 ble det fremmet ønske fra styringsgruppen om 

at arbeidsgruppen foretar en vurdering av ulike momenter for valg av hovedkontorkommune eller 

forretningsadresse. I styringsgruppens møte 19.11.18 ble det vedtatt at arbeidsgruppen skal komme 

med kriterier/momenter som styringsgruppen kan bruke som grunnlag for sin innstilling til 

hovedkontorkommune.  

                                                           

1 Styret i Hedmark Revisjon IKS vedtok i sitt møte 15.6.18 sak 29/2018 at «Selskapene må utnytte eksisterende og fremtidig 

IT-løsninger slik at behovet for å endre kontorsturstruktur ikke blir nødvendig i vesentlig grad»  
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Arbeidsgruppen vil nedenfor liste opp momenter som kan være aktuelle for styringsgruppen å vurdere 

for innstilling til hovedkontor (uprioritert rekkefølge): 

 Muligheter for rekruttering av ønsket kompetanse. 

 Balanse mellom Innlandet Revisjon IKS og Hedmark Revisjon IKS. 

 Kommunikasjon og tilgjengelighet til/fra eierkommunene. 

 Kommunikasjon og tilgjengelighet internt i selskapet. 

 Kommunikasjon og tilgjengelighet til hovedsete for Innlandet fylkeskommune. 

 Risiko for tap av kompetanse. 

 Muligheten for å leie lokaler. 

 Nærhet til større arbeidsmarkeder og kompetansemiljøer, universitet og høyskoler. 

Arbeidsgruppen ser at ulike kriterier kan vurderes noe ulikt, alt etter hvilke oppgaver som ligger til et 

hovedkontor. Det er vanskelig for arbeidsgruppen å gjennomføre en nærmere vurdering av ulike 

momenter for valg av hovedkontor eller forretningsadresse når det i liten grad er fastsatt funksjoner 

for hovedkontoret.   
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4 IKT-Løsninger 

 

4.1 Dagens IT løsninger 

 
Innlandet Revisjon IKS har avtale om IKT-tjenester med Oppland fylkeskommune. Selskapet har egne 

intranettlinjer fra kontorene på Gjøvik og Otta slik at alle ansatte arbeider mot samme server og med 

samme funksjonalitet. Avtalen om IKT-tjenester med Oppland fylkeskommune omfatter; 

brukeradministrasjon, Microsoft Office, E-post, tilgang til filområder, sikkerhetskopiering, telefoni 

herunder Skype. 

Innlandet Revisjon IKS har følgende programvare som ikke driftes av Oppland fylkeskommune: 

 Unit4; Tidsregistrering 

 Descartes; Revisjonsprogram for regnskapsrevisjon 

 Idea; Analyseprogram regnskapsrevisor 

 IBM SPSS; Statistikkprogram  

 Netigate; for gjennomføring av spørreundersøkelser forvaltningsrevisjon  

 Sticos, elektronisk oppslagsverk for oppslag i regelverk knyttet til regnskapsrevisjon 

 Gyldendahl Rettsdata Lovdata, elektronisk oppslagsverk for forvaltningsrevisjon 

 

Elektroniske reiseregninger for selskapets ansatte leveres i Visma program til selskapets 

regnskapsfører. Selskapet har online lese- og skrivetilgang til alle kommuneregnskap fra Lillehammer, 

Gjøvik og Otta. Tilgangen begrenses til dem som reviderer disse regnskapene. 

Hedmark Revisjon IKS har avtale om IKT-tjenester med Hedmark IKT som er en interkommunal 

samarbeidsløsning mellom 7 kommuner på Hedemarken og i Kongsvinger-regionen.  Hamar kommune 

er vertskommune.  IKT-samarbeidet er lokalisert i Ottestad og på Rasta i Kongsvinger.   Selskapet har 

egne intranettlinjer fra kontorene i Kongsvinger og Løten slik at alle ansatte arbeider mot samme 

server og med samme funksjonalitet.  Avtalen om IKT-tjenester med Hedmark IKT omfatter 

brukeradministrasjon, Bruk av microsoftprodukter, sikkerhetskopiering og telefoni, herunder Skype. 

Hedmark Revisjon IKS har følgende programvare som ikke driftes av Hedmark IKT: 

 Therefore, saks-, post og dokumentasjonssystem (arkiv) 

 Power Office; Tidsregistrering 

 Descartes, Revisjonsprogram for regnskapsrevisjon 

 IDEA, analyseprogram for regnskapsrevisorer 



 

Side 24 

 

 Questback, for gjennomføring av spørreundersøkelser forvaltningsrevisjon 

 Sticos, elektronisk oppslagsverk for oppslag i regelverk knyttet til regnskapsrevisjon 

 Gyldendahl Rettsdata Lovdata, elektronisk oppslagsverk for forvaltningsrevisjon 

 DIB, oppslagsverk benyttes av regnskaps- og forvaltningsrevisjon. 

 

Elektroniske reiseregninger for selskapets ansatte leveres i Agresso-løsningen til selskapets 

regnskapsfører. 

Selskapet har online-tilgang til alle kommuneregnskap fra Løten og Kongsvinger mht lese- og 

skrivetilgang (ikke registreringsadgang).  I tillegg er det online-tilgang til de fleste stor særregnskapene.  

Tilgangene begrenses til dem som reviderer disse regnskapene. 

 

4.2 Vurdering av IT-løsninger i et sammenslått selskap 

 
Felles IT-plattform er avgjørende for effektiv drift av et sammenslått selskap. Et sammenslått selskap 

har behov for tilpasset programvare for drift av selskapet og gjennomføring av revisjonstjenestene. 

Vi har nedenfor vurdert behovet for IT-funksjoner vi mener at et felles revisjonsselskap har behov for: 

 Tidsregistrering 

 Prosjektstyring 

 Reiseregninger fra ansatte 

 Sak- og arkivsystem 

 Revisjonsprogram regnskapsrevisjon 

 Analyseprogram regnskapsrevisjon 

 Program for gjennomføring av spørreundersøkelser 

 Statistikkprogram for bearbeiding av data 

 Elektronisk oppslagsverk 

 Programmer for uttrekk og behandling av store datamengder 

Hverken Innlandet Revisjon IKS eller Hedmark Revisjon IKS fører eget regnskap eller lønn selv. Det 

antas derfor at et nytt selskap vil kjøpe lønns- og regnskapstjenester eksternt og derfor ikke har bruk 

for programvare knyttet til disse tjenestene.  

Arbeidsgruppen har ikke knyttet vurderinger til valg av felles framtidig IT-leverandør, eller til hvilke 

leveransekrav som bør stilles til denne. Dette er spørsmål som må håndteres av framtidig ledelse så 

fort som mulig, slik at mest mulig av praktiske løsninger er på plass ved etableringen av et sammenslått 

selskap.  
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5 Selskapenes regnskaper, kapital og forpliktelser 

 

Hedmark Revisjon IKS fører sitt regnskap etter kommunale prinsipper. Selskapet kjøper lønns- og 

regnskapstjenester fra Hamar kommune. Innlandet Revisjon IKS fører sitt regnskap etter 

regnskapsloven. Selskapet kjøper lønns- og regnskapstjenester fra Økonomisenteret Lillehammer.  

Regnskapet i begge selskaper blir revidert av Buskerud Kommunerevisjon IKS. 

 

5.1 Selskapenes regnskaper  

Status for selskapenes driftsinntekter/-utgifter, eiendeler, gjeld og egenkapital i regnskapet for årene 

2016-2017, samt budsjett 2018/19, er som følger: 

Innlandet Revisjon IKS Regnskap Regnskap Årsbudsjett Årsbudsjett 

(i kr 1000) 2016 2017 2018 2019 

Inntekter, drift og finans 14770 16504 19399 19740 

Utgifter, drift og finans 13119 14492 19799 20140 

Årsresultat 1650 2012 400 400 

      
Eiendeler 13514 15729   
Gjeld  4417 4620   
EK 9097 11109   
      
Egenkapital utenom innskudd 7149 9162   
      
Pensjonsforpliktelser  52 686 58125   
Pensjonsmidler 39 941 41536   
Netto pensjonsforpliktelse 12 744 16588   
Netto pensjonsforpliktelse inkl 
arbeidsgiveravgift 14 541 18928   
      

Beregnet engangstilskudd      

ved uttreden - 01.10.18  23079   
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Hedmark Revisjon IKS     Årsbudsjett Årsbudsjett 

(i kr 1000) 2016 2017 2018 2019 

Driftsinntekter 28462 27867 27162 27657 

Driftsutgifter 26831 26591 26825 27177 

Årsresultat 588 953 337 480 

      
Netto pensjonsforpliktelse 12123 12257   

     
Eiendeler (eksl pensjonsmidler) 6939 8089   
Gjeld (ekskl pensjonsforpliktelser) 4792 4954   
EK (ekskl kap.konto) 2147 3135   
      
Egenkapital utenom innskudd 147 1135   
      
Pensjonsforpliktelser 58498 63748   
Pensjonsmidler 46375 51491   
Netto pensjonsforpliktelse 12123 12257   
Netto pensjonsforpliktelse inkl 
arbeidsgiveravgift 13832 13985   
      

Beregnet engangstilskudd      

ved uttreden - 01.10.18  21311   
 
Tabell 10: Inntekter/utgifter, kapital, etc. Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS. 

 

Hovedregelen er at et interkommunalt selskap skal følge regnskapslovens bestemmelser, men kan i 

selskapsavtale velge å følge de kommunale regnskapsreglene. Arbeidsgruppen foreslår at et nytt 

selskap følger hovedregelen for interkommunale selskaper, dvs. fører regnskapet etter 

regnskapsloven. 

 

5.2 Deltagernes ansvar, eierandel og innskudd   

 

Ansvar og eierandelene fordeler seg som følger pr 31.12.2018 
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Hedmark Revisjon IKS 

Hedmark fylkeskommune 18,0 %   

Eidskog kommune 3,0 % Ringsaker kommune 14,5 % 

Elverum kommune 9,0 % Stange kommune 8,5 % 

Engerdal kommune 1,0 % Stor-Elvdal kommune 1,5 % 

Grue kommune  2,5 % Sør-Odal kommune 3,5 % 

Hamar kommune 14,0 % Trysil kommune 3,5 % 

Kongsvinger kommune 7,5 % Våler kommune 2,0 % 

Løten kommune 3,0 % Åmot kommune 2,5 % 

Nord-Odal kommune 2,0 % Åsnes kommune 4,0 % 

 

 

Innlandet Revisjon IKS 

Oppland fylkeskommune 17,48% Sel kommune 3,19% 

Lillehammer kommune 13,13% Øyer kommune 2,55% 

Gjøvik kommune 14,42% Gausdal kommune 3,24% 

Dovre kommune 1,51% Østre Toten 7,67% 

Lesja kommune 1,16% Vestre Toten 6,59% 

Skjåk kommune 1,25% Jevnaker 3,32% 

Lom kommune 1,31% Lunner  4,44% 

Vågå kommune 1,99% Gran 6,86% 

Nord-Fron kommune 3,10% Søndre Land 3,16% 

  Nordre Land 3,63% 

 

 

Hedmark Revisjon IKS’ eierandeler er fastsatt på bakgrunn av eierkommunenes driftsinntekter for 

2014, mens Innlandet Revisjon IKS’ eierandeler er fastsatt ut i fra folketall i eierkommunene pr 

01.01.2005, dvs. at de to selskapene har beregnet deltagernes ansvar og eierandel etter ulike 

prinsipper. 

Fordeling av ansvar- og eierandel etter folketall eller driftsinntekter gir ikke vesentlige forskjeller for 

den enkelte kommune.  

Det er nødvendig å ha kapital for å drive en virksomhet. Den samlede innskuddskapitalen i Innlandet 

Revisjon IKS er kr 2 171 800, mens den i Hedmark Revisjon IKS er kr 2 000 000, dvs. at 

innskuddskapitalen i dagens selskaper er omtrent like store. Arbeidsgruppen har i prosessen drøftet 

innskuddskapital og fordeling av deltagernes ansvar- og eierandel med styringsgruppen. 

Arbeidsgruppen foreslår at den enkelte deltager viderefører sin innskuddskapital inn i det nye 

selskapet og at den enkeltes deltagers ansvars- og eierandel tilsvarer sin andel av innskuddskapitalen. 

Innskuddskapitalen til Innlandet fylkeskommune blir summen av fra Oppland fylkeskommune og 

Hedmark fylkeskommune.  Innskuddskapitalen for et sammenslått selskap vil dermed bli da summen 

av innskuddskapitalen i dagens selskaper, kr 4 171 800.   

Innskuddskapital, ansvar- og eierandel vises i tabellen nedenfor: 
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5.3 Pensjon  

Begge revisjonsselskapene har KLP som sin pensjonsleverandør. Ansattes pensjonsordning er en 

ytelsesbasert pensjonsordning som gir en avtalt utbetaling ved oppnådd pensjonsalder. Det foreslås at 

medlemskapet i KLP videreføres i et nytt selskap.  Innlandet Revisjon IKS har bygget opp fri egen kapital 

som er merket pensjonsfond, og som skal dekke pensjonsforpliktelser knyttet til pensjonister og 

tidligere ansatte med oppsatt pensjon. I Hedmark Revisjon IKS er det ikke bygget opp tilsvarende fri 

egenkapital.   

Innlandet fylkeskommune 17,74 % 740 000       

0402 Kongsvinger kommune 3,59 % 150 000       

0403 Hamar kommune 6,71 % 280 000       

0412 Ringsaker kommune 6,95 % 290 000       

0415 Løten kommune 1,44 % 60 000          

0417 Stange kommune 4,07 % 170 000       

0418 Nord-Odal kommune 0,95 % 40 000          

0419 Sør-Odal kommune 1,68 % 70 000          

0420 Eidskog kommune 1,44 % 60 000          

0423 Grue kommune 1,20 % 50 000          

0425 Åsnes kommune 1,92 % 80 000          

0426 Våler kommune (Hedm.) 0,96 % 40 000          

0427 Elverum kommune 4,31 % 180 000       

0428 Trysil kommune 1,68 % 70 000          

0429 Åmot kommune 1,20 % 50 000          

0430 Stor-Elvdal kommune 0,72 % 30 000          

0434 Engerdal kommune 0,48 % 20 000          

0501 Lillehammer kommune 6,84 % 285 400       

0502 Gjøvik kommune 7,51 % 313 400       

0511 Dovre kommune 0,78 % 32 500          

0512 Lesja kommune 0,60 % 25 000          

0513 Skjåk kommune 0,64 % 26 900          

0514 Lom kommune 0,68 % 28 200          

0515 Vågå kommune 1,03 % 42 900          

0516 Nord-Fron kommune 1,61 % 67 400          

0517 Sel kommune 1,65 % 68 700          

0521 Øyer kommune 1,33 % 55 400          

0522 Gausdal kommune 1,69 % 70 400          

0528 Østre Toten kommune 4,00 % 166 800       

0529 Vestre Toten kommune 3,44 % 143 400       

0532 Jevnaker kommune 1,73 % 72 200          

0533 Lunner kommune 2,31 % 96 400          

0534 Gran kommune 3,58 % 149 200       

0536 Søndre Land kommune 1,65 % 68 800          

0538 Nordre Land kommune 1,89 % 78 800          

Sum deltagerandel og innskuddskapital 100,00 % 4 171 800    

Innskuddskapital og deltagerandel
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Dagens eierkommuner hefter for pensjonsforpliktelsene i forhold til sin eierandel i selskapet. KLP har 

beregnet engangspremien i de to selskapene til sikringsordningen ved en eventuell avvikling. Ifølge 

beregning fra KLP per 1. oktober 2018 utgjør dette for Innlandet Revisjon IKS et premiebeløp på netto 

kr 23 079 283, mens for Hedmark Revisjon IKS er nettobeløpet kr 21 310 595. 

For virksomheter som er tilsluttet avtalen om overføring og samordning av pensjonsrettigheter 

(overføringsavtalen), skal det i forbindelse med en avvikling kreves en engangspremie for forventede 

framtidige tilleggspremier til sikringsordningen. Ved en eventuell uttreden av selskapet, må 

eierkommunen betale sin andel utfra sin ansvarsdel jf. Lov om interkommunale selskaper. 

Pensjon er en betydelig forpliktelse for eierne. Tabellen nedenfor viser beregnet netto 

pensjonsforpliktelse per 31.12.17 og opptjent fri egenkapital på samme tidspunktet for selskapene 

hver for seg og samlet. I beregningen for Innlandet Revisjon IKS nedenfor er forpliktelser og fri 

egenkapital for tidligere Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon hensyntatt.  

 

Tabell 11: Beregning av pensjonsforpliktelser pr 31.12.17.  

 

Etter sammenslåingen av selskapene vil forpliktelser fordeles på eierne etter deltager- og ansvarsandel 

i nytt selskap. Tabellen over viser at netto pensjonsforpliktelser pr 31.12.17 er lavere i Irev enn i Hrev. 

De enkelte eierne i Innlandet Revisjon IKS får en høyere netto forpliktelse etter sammenslåingen enn 

før sammenslåingen fordi den samlede forpliktelsen i et sammenslått selskap skal deles etter de nye 

eierandelene. For Hedmark Revisjon IKS blir det motsatt. Arbeidsgruppen foreslår at denne forskjellen 

hensyntas ved etablering av nytt selskap, jf tabell 12. Beregningen av netto pensjonsforpliktelse fra 

KLP per 1.10.18 viser at det ikke er vesentlig forskjell i beregnet netto pensjonsforpliktelse mellom 

Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS.  

Per 31.12.17 HRev IRev Sum 

Egenkapital, korrigert 3 135 268               15 142 389       18 277 657            

Kapital innskudd 2 000 000               2 171 800         4 171 800              

Egenkapital utenom innskudd 1 135 268               12 970 589       14 105 857            

Pensjonsforpliktelser 62 233 784             72 625 858       134 859 642          

Pensjonsmidler 51 491 470             53 653 871       105 145 341          

Netto Pensjonsforpliktelser 10 742 314             18 971 987       29 714 301            

Netto Pensjonsforpliktelser inkl. arbeidsgiveravgift 12 256 980             21 647 388       33 904 368            

Netto pensjonsforpliktelse m/aga 12 256 980             21 647 388       33 904 368            

Egenkapital utenom innskudd 1 135 268               12 970 589       14 105 857            

Netto pensjonsforpliktelser etter hensyntatt opptjent 

egenkapital 11 121 712             8 676 799         19 798 511            
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Arbeidsgruppen mener at netto pensjonsforpliktelse hensyntatt opptjent egenkapital for den enkelte 

kommune ikke bør påvirkes av sammenslåingen av de to selskapene og bør gjennomføres ved 

etableringen av selskapet 01.01.20. En beregning per 1.1.2020 forventes å avvike noe fra beregningen 

per 31.12.17.  

 

Tabell 12: Pensjonsforpliktelser fordelt på eierkommuner. 

Beregning av netto pensjonsforpliktelser per 31.12.17
Hedmark Revisjon IKS Nytt selskap Endring

Innlandet fylkeskommune 17,74 % 3 512 256    6 357-            

0400 Hedmark 18,0 % 2 001 908    

0402 Kongsvinger 7,5 % 834 128       3,59 % 710 767       123 362-       

0403 Hamar 14,0 % 1 557 040    6,71 % 1 328 480    228 560-       

0412 Ringsaker 14,5 % 1 612 648    6,95 % 1 375 997    236 652-       

0415 Løten 3,0 % 333 651       1,44 % 285 099       48 553-          

0417 Stange 8,5 % 945 346       4,07 % 805 799       139 546-       

0418 Nord-Odal 2,0 % 222 434       0,95 % 188 086       34 348-          

0419 Sør-Odal 3,5 % 389 260       1,68 % 332 615       56 645-          

0420 Eidskog 3,0 % 333 651       1,44 % 285 099       48 553-          

0423 Grue 2,5 % 278 043       1,20 % 237 582       40 461-          

0425 Åsnes 4,0 % 444 868       1,92 % 380 131       64 737-          

0426 Våler (Hedm.) 2,0 % 222 434       0,96 % 190 066       32 369-          

0427 Elverum 9,0 % 1 000 954    4,31 % 853 316       147 638-       

0428 Trysil 3,5 % 389 260       1,68 % 332 615       56 645-          

0429 Åmot 2,5 % 278 043       1,20 % 237 582       40 461-          

0430 Stor-Elvdal 1,5 % 166 826       0,72 % 142 549       24 276-          

0434 Engerdal 1,0 % 111 217       0,48 % 95 033          16 184-          

Sum Hedmark Revisjon IKS100,0 % 11 121 712  

Innlandet Revisjon IKS

0500 Oppland 17,48 % 1 516 704    

0501 Lillehammer 13,13 % 1 139 264    6,84 % 1 354 218    214 954       

0502 Gjøvik 14,42 % 1 251 194    7,51 % 1 486 868    235 674       

0511 Dovre 1,51 % 131 020       0,78 % 154 428       23 409          

0512 Lesja 1,16 % 100 651       0,60 % 118 791       18 140          

0513 Skjåk 1,25 % 108 460       0,64 % 126 710       18 250          

0514 Lom 1,31 % 113 666       0,68 % 134 630       20 964          

0515 Vågå 1,99 % 172 668       1,03 % 203 925       31 256          

0516 Nord-Fron 3,10 % 268 981       1,61 % 318 756       49 775          

0517 Sel 3,19 % 276 790       1,65 % 326 675       49 886          

0521 Øyer 2,55 % 221 258       1,33 % 263 320       42 062          

0522 Gausdal 3,24 % 281 128       1,69 % 334 595       53 467          

0528 Østre Toten 7,67 % 665 510       4,00 % 791 940       126 430       

0529 Vestre Toten 6,59 % 571 801       3,44 % 681 069       109 268       

0532 Jevnaker 3,32 % 288 070       1,73 % 342 514       54 445          

0533 Lunner 4,44 % 385 250       2,31 % 457 346       72 096          

0534 Gran 6,86 % 595 228       3,58 % 708 787       113 558       

0536 Søndre Land 3,16 % 274 187       1,65 % 326 675       52 489          

0538 Nordre Land 3,63 % 314 968       1,89 % 374 192       59 224          

Sum Innlandet Revisjon IKS100,00 % 8 676 799    

Sum nytt selskap 100,00 % 19 798 511  0-                    
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Tabellen viser endring i netto pensjonsforpliktelse pr 31.12.17 for den enkelte kommune. Positivt tall 

betyr økt netto pensjonsforpliktelse, negativt betyr lavere forpliktelse, hvis det ikke hensyntas ved 

etablering av nytt selskap. Arbeidsgruppen mener at det kan være ulike alternativer for å utligne denne 

forskjellen.   

Alternativ 1. Den enkelte kommune kan innbetale/ få utbetalt sin beregnet underdekning/ 

overdekning ved etableringen av selskapet. 

Alternativ 2. Underdekningen synliggjøres i selskapets regnskap og registreres som en fordring fra 

selskapet til kommunen. Fordringen kan renteberegnes. Fordringen kan nedbetales over en bestemt 

periode eller belastes kommunen ved en eventuell uttreden.  

Erfaringer fra tidligere endringer i eierkapital og avregningsprinsipper tilsier at det kan være krevende 

å be om innbetaling fra den enkelte deltager på forskjellen i forpliktelse ved oppstart av et nytt selskap. 

Ulike prinsipper for utligning av forskjellene er i prosessen drøftet med styringsgruppen. 

Arbeidsgruppen foreslår derfor at beregnet endring i netto forpliktelse ved etablering av selskapet 

synliggjøres i selskapets regnskap og registreres som en fordring/gjeld på den enkelte deltager. 

Arbeidsgruppen foreslår at fordringen ikke nedbetales, men belastes den enkelte deltager ved en 

eventuell uttreden.   

Da de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal kom inn som eiere i Innlandet Revisjon IKS 1.1.18 ble det 

beregnet en fordring til selskapet på den enkelte kommune som viste forskjell i beregnet 

pensjonsforpliktelse til oppsittere og pensjonister for ansatte i tidligere Nord-Gudbrandsdal 

kommunerevisjon og ansatte i Innlandet Revisjon IKS. Forskjellen ble synliggjort i regnskapet som 

fordring på den enkelte kommune som ble vedtatt nedbetalt gjennom økt timepris for leverte 

revisjonstjenester. Nedbetalingstid ble fastsatt til omtrent fem år. Arbeidsgruppen foreslår at den 

resterende gjelden til kommunene i Nord-Gudbrandsdal kan behandles på samme måte som beregnet 

gjeld til den enkelte kommune ved etablering av nytt revisjonsselskap, dvs at tillegg i timepris for disse 

kommunene bortfaller ved etableringen. 
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6 Selskapsform og selskapsavtale 

 

6.1 Dagens selskapsavtaler 

Selskapsavtalene er bygd opp etter samme struktur. Innlandet Revisjon IKS har egen paragraf 18 -

Pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere. Selskapsavtalen for Innlandet Revisjon IKS har 

derfor 20 paragrafer, mens selskapsavtalen for Hedmark Revisjon IKS har 19 paragrafer.  

Selskapsavtalene er tilnærmet like for alle paragrafer med unntak av: 

 § 3 Selskapet formål og ansvarsområde 

Hedmark Revisjon IKS har eget punkt om uttreden dersom regnskapsrevisjon kjøpes fra andre. 

 § 8 Styret 

Hedmark Revisjon IKS har seks faste medlemmer, der fire velges av representantskapet og to 

velges av og blant de ansatte.  

Innlandet Revisjon IKS har tre faste medlemmer som velges av representantskapet og én 

observatør som velges av og blant de ansatte.  

 § 11 Behandling av budsjett og regnskap 

Selskapene har ulike regnskapsprinsipper. Hedmark Revisjon IKS følger kommuneloven og 

Innlandet Revisjon følger regnskapsloven. 

Hedmark Revisjon IKS har regulert maksimal grense for disposisjonsfondet.  

 § 13 Møtegodtgjørelse  

I begge selskapene fatter representantskapet vedtak om godtgjørelse til styret. I Hedmark 

Revisjon IKS fatter representantskapet vedtak om fast møtegodtgjørelse til 

representantskapets leder og nestleder. I Innlandet Revisjon IKS fatter representantskapet 

vedtak om fast godtgjørelse til representantskapets leder og nestleder samt møtegodtgjørelse 

til representantskapet. 

 § 18 Pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere bare Innlandet Revisjon IKS 

Innlandet Revisjon IKS eget pensjonsfond for pensjonsforpliktelser til pensjonister og 

oppsittere.  
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6.2 Alternative selskapsformer 

 

6.2.1 Kartlegging av aktuelle selskapsformer 

Norges Kommunerevisorforbund har 36 offentlig eide revisjonsvirksomheter som medlemmer. Med 

hensyn til organisering fordeler disse seg slik: 

 23 interkommunale selskaper (IKS) 

 7 interkommunale samarbeid. Av disse er 6 er organisert som interkommunalt samarbeid 

etter kommunelovens § 27, og ett er organisert som verskommunesamarbeid 

(kommuneloven § 28). 

 3 kommunerevisjoner 

 1 samvirkeforetak (SA) 

 1 fylkesrevisjon 

 

I forbindelse med en eventuell sammenslåing er det viktig å vurdere hvilken selskapsform som er mest 

hensiktsmessig for et nytt selskap. Som det framgår ovenfor er IKS mest vanlig innen kommunal 

revisjon. SA 2 er benyttet som modell for kun ett selskap, men dette selskapet er nylig dannet og det 

dekker en stor region 3. Aksjeselskap (AS) er hittil ikke benyttet for å organisere kommunal revisjon eid 

av kommuner, men er en vanlig organisasjonsform i privat sektor, herunder blant private 

revisjonsselskaper. Dessuten er mange kommuner (med-)eiere i AS-er, og organisasjonsformen er 

dermed godt kjent i kommunene.  

Vi vil i det videre ta utgangspunkt i disse tre selskapsformene. Arbeidsgruppa anser ikke 

interkommunalt samarbeid etter nåværende kommunelov §§27 eller 28 som aktuelt for en ny, 

sammenslått enhet. Denne enheten vil få til sammen 35 eiere, med utgangspunkt i dagens eiere i 

Hedmark og Oppland, og kommunalt samarbeid vurderes av denne grunn ikke som en relevant 

organisasjonsform.  

Her følger en kort presentasjon av de ulike selskapsformene IKS; AS og SA: 

Interkommunalt selskap. Begge selskapene driver i dag sin virksomhet i tråd med lov om 

interkommunale selskap av 29.1.1999 nr. 6. Selskapsformen kjennetegnes ved at den har deltagere 

framfor eiere, og at det kun er kommuner, fylkeskommuner og andre IKS-er som kan være deltagere. 

                                                           

2 Et samvirkeforetak er strengt tatt ikke et selskap, men et foretak. Vi bruker likevel begrepene «selskap» og «selskapsform».  

3 Revisjon Midt-Norge SA ble opprettet fra 1.1.18. Dette er en av de største interkommunale revisjonsenhetene i Norge.  
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Deltagerne har til sammen ubegrenset ansvar for selskapets forpliktelser, og selskapet kan ikke gå 

konkurs. Selskapsformen er tilpasset en tett, offentlig eierstyring. Selskapsavtalen og de fleste 

endringer av denne skal vedtas i alle deltagernes kommunestyrer, medlemmer i representantskapet 

skal velges personlig av kommunestyrene, og representantskapet har enkelte oppgaver som i et AS 

ligger til styret. 

Aksjeselskap reguleres av lov om aksjeselskaper 13.6.1997 nr. 44 og lov om allmenaksjeselskaper 

13.6.1997 nr. 45. Eierne er aksjonærer som skyter inn kapital i selskapet ved stiftelsen (aksjekapital). 

Eiernes ansvar for selskapets forpliktelser er begrenset til kapitalinnskuddet, og aksjeselskaper kan gå 

konkurs. Eierandeler skifter eier ved salg av aksjer. 

Samvirkeforetak opprettes etter reglene i lov om samvirkeforetak 29.6.2007 nr. 81. Eierne av et 

samvirkeforetak betegnes som medlemmer i foretaket. Samvirkeforetaksformen kjennetegnes av at 

den typisk brukes der medlemmer ønsker å løse en oppgave i fellesskap. Samvirkeforetaksformen 

kjennetegnes videre ved at medlemskapet er fleksibelt, ved at medlemskap som utgangspunkt er 

åpent for alle som kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket, og at det er kort frist for 

utmelding. Begge deler kan imidlertid, med visse begrensninger, reguleres i vedtektene. 

6.2.2 Vurdering av hensiktsmessig selskapsform 

Arbeidsgruppen foreslår at selskapsformen IKS videreføres i et sammenslått selskap. Dette begrunnes 

med at selskapsformen allerede er etablert, både i de to selskapene og i interkommunal revisjon 

generelt, samt at vi ikke kan se at andre selskapsformer har fordeler som oppveie dette. Denne 

selskapsformen bidrar dessuten til involvering fra eierne i selskapet. Arbeidsgruppen mener at 

kommunenes adgang til å kjøpe tjenester fra selskapet i egenregi kan opprettholdes uavhengig av 

selskapsform. 

Arbeidsgruppen forstår det slik at det pågår et lovarbeid i EU angående regelverket om offentlig støtte 

i tilknytning til selskapsformen IKS. Dersom dette skulle medføre endringer i lovverket for IKS-er, så 

kan det være riktig å vurdere selskapsform på nytt. 

 

6.3 Ny selskapsavtale  

Arbeidsgruppen har laget utkast til ny selskapsavtale, se vedlegg. Ved utarbeidelse av avtalen har en 

lagt til grunn Lov om interkommunale selskaper av 29.1.99, selskapsavtalene til Hedmark Revisjon IKS 

og Innlandet Revisjon IKS, samt innhentede selskapsavtaler til Romerike Revisjon IKS, Buskerud 

Revisjon IKS og Telemark Revisjon IKS. 

Ifølge Lov om interkommunale selskaper § 4 skal selskapsavtalen blant annet angi antall 

styremedlemmer og i hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor. Arbeidsgruppen har ikke 

kommet med forslag til disse to punktene, jf. kapittel 3 foran. 
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Arbeidsgruppen foreslår Revisjon Innlandet IKS som navn på det nye selskapet. Vi vil nedenfor gå 

nærmere inn på noen av paragrafene i forslag til selskapsavtale.  

6.3.1 § 2 Selskapets hovedkontor 

I henhold lov om interkommunale selskaper, § 4, skal selskapsavtalen angi hovedkontorkommune.  

6.3.2 § 3 Selskapets formål og ansvarsområde 

Etter ny kommunelov skal revisor utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 

annen kontroll som er bestemt i lov eller medhold av lov. Revisor skal planlegge, gjennomføre, 

dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk.  

Kommunene utfører et bredt spekter av oppgaver og har ansatte med god og økende kompetanse. 

Teknologien i samfunnet og kommunal sektor er i utvikling.  

Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS leverer ca 90 % av sine tjenester til deltagerne. De 

øvrige tjenestene leveres i hovedsak til interkommunale selskaper og samarbeid, kommunale foretak, 

kirkelige fellesråd og sokneråd samt stiftelser i deltagerkommunene.  

Revisjonsselskapet trenger bred og god kompetanse for å kunne sikre at revisjonstjenestene til eierne 

utføres effektivt og med god kvalitet. For å sikre god kvalitet på revisjonstjenestene er det viktig at 

revisjonsselskapet til enhver tid har nødvendig kompetanse. For å beholde og rekruttere god 

kompetanse er det viktig med mest mulig forutsigbare rammer.  

Arbeidsgruppen mener at det er viktig at eierne forplikter seg til å bruke revisjonsselskapet for å få 

gjennomført de lovpålagte revisjonstjenestene. Dette er viktig for eierkommunene, og bidrar også til 

å sikre best mulig forutsigbare rammer for selskapet. I enkelte tilfeller antas det at eierne kan komme 

til å bestille forvaltningsrevisjonsprosjekter eller lignende som selskapet ikke har tilstrekkelig 

kompetanse eller kapasitet til. Selskapet skal da innhente tilstrekkelig kompetanse og/ eller kapasitet.  

6.3.3 § 5 Prissetting av revisjons- og veiledningstjenester 

Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS skal i henhold til sine selskapsavtaler levere sine 

tjenester til selvkost etter reelt medgått tid. I forslag til selskapsavtale § 5 videreføres prinsippet om at 

selskapet skal fakturere sine tjenester til eierne etter reelt medgått tid.  

Innhentede selskapsavtaler viser at enkelte selskaper fordeler kostnadene etter eierandel. En fordel 

med å fordele kostnadene etter eierandel er at det gir bedre forutsigbarhet for selskapet med hensyn 

til omfang av tjenester til eierne og behov for bemanning. Ulempen kan være at kommuner må betale 

for tjenester de ikke får dersom selskapet har sjukdom, vakanser m.m. og ikke greier å levere ønskede 

tjenester. En annen ulempe kan være at kontrollutvalgene kan ha større ønske om tjenester fra 

selskapet enn eierandelen skulle tilsi.  



 

Side 36 

 

En fordel med å fakturere til eierne etter reelt medgått tid er at eierne betaler for de tjenestene de 

faktisk mottar. En ulempe med denne ordningen er som nevnt ovenfor at kontrollutvalgene varierer 

sin bestilling av forvaltningsrevisjon. Erfaring har vist at det er spesielt lite bestillinger året etter 

valgåret og dermed også mindre inntekter for selskapet. Det vil alltid være variasjon i bemanningen i 

et større selskap, og et sammenslått selskap vil derfor enklere takle endringer i omfang av bestillinger.  

Arbeidsgruppen ser at det er fordeler og ulemper ved de to ulike avregningsmåtene. Arbeidsgruppen 

mener at ut fra en samlet vurdering er det ikke grunnlag for å foreslå en annen avregning enn Irev og 

Hrev har i dag. Arbeidsgruppen foreslår derfor at revisjonstjenestene til eierne faktureres etter reelt 

medgåtte ressurser.  

Arbeidsgruppen har foreslått videreføring av selvkostprinsippet, dvs. at selskapet skal bruke en 

timesats som gjør at selskapet over tid ikke er egnet til å gå med overskudd.  

6.3.4 § 17 Uttreden og oppløsning 

Etter lov om interkommunale selskaper § 30 kan en deltager med ett års skriftlig varsel si opp sitt 

deltagerforhold i selskapet og kreve seg utløst fra dette, men det kan i selskapsavtalen fastsettes en 

annen oppsigelsestid.  

Både Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS har i sine selskapsavtaler ett års varsel for å si 

opp sin deltagelse. En lengre oppsigelsestid vil kunne gi bedre forutsigbarhet for selskapets drift, men 

samtidig vil det ta lengre tid for deltagerne å tre ut av selskapet om de skulle ønske det.  

Arbeidsgruppen har ikke hatt grunnlag til å foreslå oppsigelsestid som avviker fra loven og dagens 

selskapsavtaler. Arbeidsgruppen foreslår ett års oppsigelsestid.  
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7 Revisjonstjenester til eierne 

 

7.1 Innhold i revisjonstjenestene til eiere 

Revisjon av kommuner skal i dag omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon og utføres i 

henhold til god kommunal revisjonsskikk.  Fra 2020 skal revisjon av kommuner også omfatte 

etterlevelsesrevisjon.  Dette kan illustreres med følgende figur: 

 

I ny kommunelov er det lovfestet en forenklet revisorkontroll med økonomiforvaltningen som er 

knyttet til kontrollutvalgets ansvar for dette (etterlevelsesrevisjon).  Det er lagt opp til at den 

lovpålagte kontrollen med økonomiforvaltningen innrettes som forenklet revisorkontroll. Dette bygger 

på at kontrollen må kunne utføres innenfor en begrenset ressursramme, og at den ikke er så 

omfattende at den fortrenger mulighetene for mer ressurskrevende forvaltningsrevisjon.   

 

7.2 Kostnadssammenligning 
 

Vi viser nedenfor en oversikt over inntekter fra eierne for 2016 og 2017 fordelt på revisjon av 

årsregnskapet, forvaltningsrevisjon og øvrige kostnader. Øvrige kostnader består av attestasjon, 

veiledning, møter og mindre bestillinger.  
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Tabell 13: Kostnad ved utføring av selskapets tjenester. Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS (Nord-
Gudbrandsdalskommunene kom først inn fra og med 2018). 

 

Revisjonskostandene til eierne i Hedmark Revisjon IKS var i 2017 kr 21 943 000 og utgjorde 0,116 % av 

driftsinntektene til eierne. Kostnadene til revisjon for eierne ble fra 2016 til 2017 redusert med kr 

536 300. Revisjonskostnadene til eierne i Innlandet Revisjon IKS var i 2017 kr 14 095 962 og utgjorde 

0,091 % av driftsinntektene til eierne. Kostnadene til revisjon for eierne økte fra 2016 til 2017 med kr 

598 681.  

Kostnadene til revisjon fordeles noe ulikt mellom tjenestene i Hedmark Revisjon IKS og Innlandet 

Revisjon IKS. Det er minst forskjell på andel av revisjonskostander som går til revisjon av årsregnskapet. 

For eierne i Hedmark Revisjon IKS går en forholdsmessig mindre del til forvaltningsrevisjon, mens en 

større del går til øvrige kostnader sammenlignet med Innlandet Revisjon IKS. 

I 2017 utgjorde levert årsregnskapsrevisjon i snitt kr 483 000 pr eier kommune i Innlandet Revisjon IKS 

og kr 630 000 i eierkommunene til Hedmark Revisjon IKS. 

På forvaltningsrevisjon ble det i gjennomsnitt bestilt og levert forvaltningsrevisjonstjenester i 2017 på 

hhv kr 322 000 til hver av kommunene i Innlandet Revisjon IKS og kr 370 000 til kommuner i Hedmark 

Revisjon IKS.   

 

 

 

2016 2017 2016 2017

Driftsinntekter 14 769 601         16 503 901          30 462 000          27 867 000           

Sum revisjonskost. eierne 13 497 281         

 % av 

rev. 

kost 14 095 962          

 % av 

rev. 

kost 22 479 300          

 % av 

rev. 

kost 21 943 000           

 % av 

rev. 

kost 

Revisjon av årsregnskapet 6 138 000           45 % 6 273 780             45 % 11 061 900          49 % 10 712 000           49 %

Forvaltningsrevisjon 4 910 975           36 % 5 479 932             39 % 6 279 300             28 % 4 818 000             22 %

Øvrige kostnader 2 448 306           18 % 2 342 250             17 % 5 138 100             23 % 6 413 000             29 %

Antall eiere 13                         13                          17                          17                           

Sum driftsinnekt eierne 14 873 386 531 15 547 784 368  17 847 000 000  18 848 674 000   

Gj.sn. driftsinntekt eier 1 144 106 656   1 195 983 413     1 049 823 529     1 108 745 529     

Sum revisjonsk./dr.innt. Eier 0,091 % 0,091 % 0,126 % 0,116 %

Rev.årsregnsk/dr.Innt. eierne 0,041 % 0,040 % 0,062 % 0,057 %

Hedmark Revisjon IKSInnlandet Revisjon IKS
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7.3 Oppdragsavtaler 

Nåværende oppdragsavtaler 

Begge selskapene har i dag oppdragsavtaler inngått med de respektive kontrollutvalg.  Disse regulerer 

hvilke tjenester som skal leveres, hvilket omfang de skal ha og hvilke timepris som skal legges til grunn 

for regnskapsrevisjon, avtalte kontrollhandlinger, bistand og rådgiving knyttet til regnskapsrevisjon. 

I tillegg er det satt rammer for bestilling av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt mindre 

bestillinger.  I oppdragsavtalene settes det også rammer for revisors deltakelse i møter i kontrollutvalg 

og kommunestyrer. 

Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS har i sine avtaler en selvkosttimepris for levering av 

alle tjenester.  Innlandet Revisjon IKS har differensierte timepriser. Forskjellene i timeprisene mellom 

de to selskapene vurderes som ubetydelige.  

Nye oppdragsavtaler etter 01.01.2020 

Arbeidsgruppen foreslår i selskapsavtalen at selskapet fortsetter praksisen med å inngå 

oppdragsavtaler med de enkelte kontrollutvalgene. Ved utarbeidelse av oppdragsavtaler må nye 

oppgaver knyttet til regnskapsrevisors etterlevelseskontroll på økonomiområdet tas hensyn til.  
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8 Vurdering av sammenslåing av selskapene 

 

8.1 Utgangspunkt for vurderingen 

I kapitlene foran har arbeidsgruppen vurdert ulike temaer som er sentrale i forbindelse med en 

eventuell sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS. For flere temaer er det 

skissert forslag til hvordan et nytt selskap kan se ut, blant annet selskapsavtale, kontorstruktur, 

kapitalinnskudd, samt løsning med hensyn til håndtering av pensjonsforpliktelser. På andre områder 

har arbeidsgruppen vært mer forsiktig med å skissere hvordan selskapet eventuelt vil se ut, dette 

gjelder blant annet hovedkontor og intern organisering av selskapet.  

Som nevnt i kapittel 1 er vurderingsalternativene  

 Alt. 0: Videreføring av dagens selskaper 

 Alt. 1: Sammenslåing av Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS 

 

Selv om det ikke er besluttet legger arbeidsgruppen til grunn at Innlandet fylkeskommune vil velge 

videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester for Innlandet 

fylkeskommune, ff vedtak i kontrollutvalget i Hedmark/Oppland 6.11.18 (felles kontrollutvalgsmøte):  

1. Fellesnemnda velger å videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjonstjenester 

for Innlandet fylkeskommune. 

2. Fellesnemnda velger den nye sammenslåtte revisjonsenheten (tidligere Innlandet Revisjon IKS 

og Hedmark Revisjon IKS) som revisor for Innlandet fylkeskommune fra 1.1.2020. 

Selskapsavtalen for den sammenslåtte revisjonsenheten forelegges kontrollutvalget for 

uttalelse. 

Vi legger videre til grunn at dersom det ikke skulle bli sammenslåing, og dermed at alt. 0 gjelder, så vil 

Innlandet fylkeskommune velge enten Hedmark revisjon IKS eller Innlandet revisjon IKS som sin 

revisor. Basert på dagens ressursbruk så vil det bety økt oppdragsomfang enn i dag for den enheten 

som får Innlandet fylkeskommune som eier/kunde, og redusert for den som ikke blir valgt. Alt 0 

tilsvarer derfor ikke selskapene slik de er i dag. Vi legger dessuten til grunn at det ene selskapet ved 

dette alternativet vil stå sterkere ressurs-/kompetansemessig enn i dag, mens den andre vil stå 

svakere. 
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8.2 Vurderingstemaer 

Ifølge referat fra oppstartmøte 27. juni skal drøftingen omfatte temaer som er angitt i pkt 3 i referatet. 

I referatet er det angitt ti temaer (de gjentas ikke her). Arbeidsgruppen mener at disse temaene i 

hovedsak er dekket i gjennomgangen nedenfor. 

Vi har delt drøftingen i fem temaer, der vi trekker fram momenter som vi mener taler for/mot 

sammenslåing. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at ulike temaene kan være overlappende. 

Oppsummerende vurdering kommer i kapittel 8.3.  

Styring og organisering 

Sammenslåing av selskapene vil bety om lag dobling av antall årsverk fra dagens ca 20 pr selskap til ca 

40 i et sammenslått selskap. Arbeidsgruppen peker på følgende mulige konsekvenser: 

 Flere ansatte ved en større organisasjon vil bety større styringsspenn for daglig leder, og kan 

gi behov for flere ledere med personalansvar.  

 Et sammenslått selskap vil i utgangspunktet få fem kontorer, mot dagens henholdsvis to/tre 

kontorer (Hrev/Irev). Dette kan innebære større styringsutfordringer. 

 Ny ledelses- og organisasjonsstruktur innebærer blant annet ansettelse av daglig leder, og 

opprettelse av ny intern organisering.  

 Utvikling av nye rutiner og internt regelverk. 

Økonomi  

Fusjoner og sammenslåinger innebærer alltid kostnader på kort sikt (fusjons-/omstillingskostnader), 

uansett om det er i privat eller offentlig sektor. Økonomiske fordeler vil eventuelt framkomme etter 

noen år. Kostnader på kort sikt (inntil ca tre år) kan antas å bestå i: 

 Økte IKT-kostnader/investering for å sikre lik plattform for ett felles selskap. Størrelsen på 

disse kostnadene, og fordeling av disse over tid, vil avhenge av hvor store endringer som må 

gjøres i leverandørforhold, valg av systemer, etc.   

 Noe redusert produktivitet i perioder på grunn av møter, prosesser for samordning av 

virksomhetene, retningslinjer m.m.  

 Noe redusert produktivitet i perioder på grunn av samordning av metodikk for 

revisjonsutførelsen. 

 Økte lønnskostnader for å kunne samordne ansattes lønnsbetingelser m.m. Som oversikten i 

kapittel 2.2 er det ulikheter i lønnsnivå mellom de to enhetene.  

 

Når organisasjonen har «satt seg» så forventes at man i større grad kan se de langsiktige, økonomiske 

effekter av en eventuell sammenslåing: 
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 En innsparing ligger i at nytt, sammenslått selskap kun vil ha én daglig leder (og ett styre). 

Innsparing i lederfunksjoner er likevel usikker, avhengig av behovet for mellomledere. 

 Det kan ligge mulige kostnadsgevinster ved én felles  IKT-leverandør  

 En større organisasjon gir i utgangspunktet større mulighet til utvikling av kompetanse (se 

nedenfor) og mer spesialisering. Dette kan gi kostnadsfordeler. 

 Det må påregnes noe høyere reisekostnader, bla. knyttet til at det antas at 

forvaltningsrevisorene på prosjektbasis vil arbeide innenfor hele den samlede geografien (slik 

tilfellet er i dag i Hrev/Irev). Metodeutvikling o.l vil også kunne gi behov for reisevirksomhet, 

men dette avhenger bl.a av hvordan enheten kan nyttiggjøre IKT-baserte løsninger. 

 

Kompetanse/Samfunnsutvikling 

Samfunnsutviklingen går i retning av økende krav til kompetanse, formelle kvalifikasjoner og 

spesialisering i oppgaveutførelse. Vi vil peke på følgende momenter knyttet til eventuell 

sammenslåing:  

 En sammenslått enhet vil i utgangspunktet har større muligheter og ressurser til å utvikle 

medarbeidernes kompetanse og spesialisere medarbeiderne innenfor temaer/oppgaver. 

 Utvikling i revisjonsfaget generelt, og kommunal revisjon spesielt betyr større krav til formell 

kompetanse til revisorer i kommunal revisjon. Arbeidsgruppen legger til grunn at en større 

enhet, med bredere fagmiljø, vil ha lettere for å utvikle og rekruttere ønsket kompetanse. 

 Det må påregnes fortsatt sterk konkurranse om godt kvalifisert arbeidskraft. Dette gjelder så 

vel generelt, som innenfor kommunalrevisjon. 

 IT-basert revisjon og robotisering stiller nye krav til IKT-kunnskap hos revisorene, noe som 

øker kravet til spesialisert kompetanse. 

 Et sammenslått selskap vil ha flere kontorsteder og vil dermed ha mulighet til å rekruttere i 

et større (geografisk) arbeidsmarked. 

 Kommunal revisjon står i et konkurranseforhold til private revisjonsselskaper ved at 

kommunene kan velge å konkurranseutsette revisjonen. Et sammenslått selskap antas å stå 

sterkere ressurs- og kompetansemessig. 

 

Organisasjon og bedriftskultur 

Det er naturlig at to virksomheter med ulik historikk, interne rutiner, etc har noe ulik bedriftskultur. 

Dette antas at det kan noe tid før et sammenslått selskap vil fungere som én enhet. Dette berører 

det samme som nevnt under økonomiske konsekvenser på kort sikt (mulig tap av produktivitet). Det 

er viktig at den sammenslåtte enheten så snart som mulig fungerer som ett selskap. Hvis ikke vil det 

ta lengre tid før de omtalte fordelene kan realiseres.  
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Forhold til eierkommunene 

Arbeidsgruppa er usikker på om, og eventuelt hvordan forholdet til eierne4 vil kunne påvirkes. Vi vil 

peke på at flere eiere, og større geografi kan medføre at den opplevde avstanden mellom kommune 

og selskap blir større. Kommunene vil imidlertid fortsatt ha sin oppdragsansvarlige regnkapsrevisor, og 

forvaltningsrevisjonsprosjekter vil fortsatt bli bemannet ut fra hensyn til kompetanse og kapasitet.  

 

8.3 Oppsummerende vurdering  

Arbeidsgruppen vil peke på at det ligger mange interessante muligheter i en sammenslåing mellom 

Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS. Selskapene er ganske like i størrelse, sammensetning 

av kompetanse og eiere, og det burde derfor kunne ligge til rette for en sammenslåing som kan gagne 

både kommunene som eiere og brukere av det nye selskapets tjenester.  

Kapittel 8.2 viser at det både kan trekkes fram fordeler og ulemper ved sammenslåing, og at mulige 

fordeler og ulemper er usikre. Fordelene ved sammenslåing ligger i hovedsak at dette vil kunne gi et 

sterkere og mer robust kompetansemiljø, samt bedre forutsetning for utvikling og rekruttering av 

ønsket kompetanse på sikt. Ulempene er knyttet til usikkerhet rundt hvor lang tid det tar å realisere 

slike gevinster, og at det kan oppstå styringsutfordringer i et nytt, større selskap.  

 

  

                                                           

4 Eierne utenom Innlandet fylkeskommune. 
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Vedlegg Utkast til selskapsavtale 

SELSKAPSAVTALE FOR REVISJON INNLANDET IKS 

 

I selskapsavtalen er kommune og kommunestyre brukt som samlebetegnelse for hhv. 

fylkeskommune/kommune og fylkesting/kommunestyre. 

 

§ 1 SELSKAPETS NAVN OG DELTAKERE 

Revisjon Innlandet IKS (RI) er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i Lov om 

interkommunale selskaper. Deltakere i selskapet er kommunene  

Innlandet fylkeskommune 

Kongsvinger kommune 

Hamar kommune 

Ringsaker kommune 

Løten kommune 

Stange kommune 

Nord-Odal kommune 

Sør-Odal kommune 

Eidskog kommune 

Grue kommune 

Åsnes kommune 

Våler kommune 

Elverum kommune 

Trysil kommune 

Åmot kommune 
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Stor-Elvdal kommune 

Engerdal kommune 

Lillehammer kommune 

Gjøvik kommune 

Dovre kommune 

Lesja kommune 

Skjåk kommune 

Lom kommune 

Vågå kommune 

Nord-Fron kommune 

Sel kommune 

Øyer kommune 

Gausdal kommune 

Østre Toten kommune 

Vestre Toten kommune 

Jevnaker kommune 

Lunner kommune 

Gran kommune 

Søndre Land kommune 

Nordre Land kommune 

 

§ 2 SELSKAPETS HOVEDKONTOR 

RI har hovedkontor i Lillehammer/ Løten og kontorer på Lillehammer/ Løten, Kongsvinger, Gjøvik og 

Otta.  
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§ 3 SELSKAPETS FORMÅL OG ANSVARSOMRÅDE 

RI skal utføre de lovpålagte revisjonsoppgavene for deltagerne. RI kan utføre andre revisjonsoppdrag 

og veiledning for deltagerne. 

RI kan utføre revisjonsoppdrag og veiledning til andre som fører regnskap etter de kommunale 

regnskapsprinsippene samt virksomheter der RI er valgbar som revisor. 

Selskapet har ikke erverv til formål.  

Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder. 

 

§ 4 DELTAKERNES ANSVARS- OG EIERANDEL 

De enkelte deltakere hefter med hele sin formue for sin andel av selskapets samlede forpliktelser.  

Selskapskapitalen fra Hedmark Revisjon IKS og Innlandet Revisjon IKS videreføres inn i Revisjon 

Innlandet IKS. Selskapskapitalen er på kr 4.171.800. Deltagernes ansvar- og eier andel samsvarer med 

deltagernes andel av innskudd til selskapskapital.  

Eier-, ansvarsdelene og innskudd fordeler seg som følger; 
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Eierandelen kan endres ved inn- eller uttreden av deltakere.  

 

 

Innlandet fylkeskommune 17,74 % 740 000       

0402 Kongsvinger kommune 3,59 % 150 000       

0403 Hamar kommune 6,71 % 280 000       

0412 Ringsaker kommune 6,95 % 290 000       

0415 Løten kommune 1,44 % 60 000          

0417 Stange kommune 4,07 % 170 000       

0418 Nord-Odal kommune 0,95 % 40 000          

0419 Sør-Odal kommune 1,68 % 70 000          

0420 Eidskog kommune 1,44 % 60 000          

0423 Grue kommune 1,20 % 50 000          

0425 Åsnes kommune 1,92 % 80 000          

0426 Våler kommune (Hedm.) 0,96 % 40 000          

0427 Elverum kommune 4,31 % 180 000       

0428 Trysil kommune 1,68 % 70 000          

0429 Åmot kommune 1,20 % 50 000          

0430 Stor-Elvdal kommune 0,72 % 30 000          

0434 Engerdal kommune 0,48 % 20 000          

0501 Lillehammer kommune 6,84 % 285 400       

0502 Gjøvik kommune 7,51 % 313 400       

0511 Dovre kommune 0,78 % 32 500          

0512 Lesja kommune 0,60 % 25 000          

0513 Skjåk kommune 0,64 % 26 900          

0514 Lom kommune 0,68 % 28 200          

0515 Vågå kommune 1,03 % 42 900          

0516 Nord-Fron kommune 1,61 % 67 400          

0517 Sel kommune 1,65 % 68 700          

0521 Øyer kommune 1,33 % 55 400          

0522 Gausdal kommune 1,69 % 70 400          

0528 Østre Toten kommune 4,00 % 166 800       

0529 Vestre Toten kommune 3,44 % 143 400       

0532 Jevnaker kommune 1,73 % 72 200          

0533 Lunner kommune 2,31 % 96 400          

0534 Gran kommune 3,58 % 149 200       

0536 Søndre Land kommune 1,65 % 68 800          

0538 Nordre Land kommune 1,89 % 78 800          

Sum deltagerandel og innskuddskapital 100,00 % 4 171 800    

Innskuddskapital og deltagerandel
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§ 5 PRISSETTING AV REVISJONS- OG VEILEDNINGS-

 TJENESTER MV 
 

Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost.  

Selskapet skal til deltagerne fakturere sine tjenester ut fra reelt medgått ressursbruk.. 

Regnskapsrevisjon, etterlevelsesrevisjon, forvaltningsrevisjon og veiledningstjenester m.v. skal 

forhåndsavtales med den enkelte deltaker i en oppdragsavtale.  

Selskapet skal, for oppdrag til andre enn deltagerne avtale honorarer med den enkelte oppdragsgiver. 

Honoraret skal avtales til medgått ressurs etter gjeldende timesats eller forventet medgått ressurs 

etter gjeldende timesats.  

Deltakerne skal innbetale 1/3 av forhåndsavtalt pris i 3 terminer, henholdsvis pr. 10.01, 10.05 og 10.09.  

 

§ 6 REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er selskapets høyeste organ og består av 35 representanter.  Valgene følger 

kommunevalgperioden. Kommunestyret i de deltakende kommuner velger hver sin representant og 

to personlige vararepresentanter. Ved votering i representantskapet, stemmer medlemmene for sin 

prosentvise andel av eierandelene, jf. eierfordeling i § 4. 

Representantskapet konstituerer seg selv. Dersom representantskapets leder og nestleder har forfall, 

velges en møteleder for anledningen med alminnelig flertall av de fremmøtte medlemmene. 

Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.; 

 Valg av leder i representantskapet 

 Valg av nestleder i representantskapet 
 

Ordinært representantskapsmøte behandler bl.a.; 

 Budsjett og økonomiplan 

 Årsmelding og regnskap 

 Overordnede mål og retningslinjer for driften 

 Møtegodtgjøring for deltakelse i representantskap og styre 

 Valg av revisor og godtgjøring 

 Valg av styre 

 Valg av styreleder og nestleder til styret 

 Rammer for låneopptak 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 
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Daglig leder og styrets leder har rett og plikt til å møte i representantskapet med mindre det er 

åpenbart unødvendig, eller det foreligger gyldig forfall. I sistnevnte tilfelle skal det utpekes en 

stedfortreder. Alle styremedlemmene har møterett, og disse, samt daglig leder, har alle talerett. 

Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til sted, og disse 

representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte 

stemmer.  

Daglig leder kan ikke velges til medlem i representantskapet. Ansatte i kommuner eller i andre 

virksomheter, der RI er valgt som revisor, kan ikke være medlem av representantskapet. 

Representantskapet kan selv vedta deltakelse i et annet interkommunalt selskap eller aksjeselskap 

innenfor sitt formål og ansvarsområde. 

Representantskapet har ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og 

beslutninger fattet av daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet. 

Det settes ned en valgkomité i forkant av konstituerende representantskapsmøte som foreslår 

kandidater til leder og nestleder i representantskapet, samt styre, leder og nestleder i styret. 

Representantskapets leder og nestleder og nestleder er valgkomite til styret. Valgkomiteen forslår 

styreleder, styrets nestleder samt styretsmedlemmer og –varamedlemmer. Komiteen skal avgi skriftlig 

og begrunnet forslag til representantskapet. Valgkomiteens forslag skal følge saksdokumentene til 

representantskapet.   

 

§ 7 REPRESENTANTSKAPETS MØTER 

Det skal innkalles til ordinære representantskapsmøter minst to ganger i året. For øvrig kan 

representantskapets leder innkalle til møte når det er påtrengende nødvendig for behandling av en 

sak som etter loven eller selskapsavtalen skal behandles av representantskapet, og når det ellers er 

nødvendig for behandling av en bestemt sak. 

Representantskapets leder plikter å innkalle til møte når styret, revisor, minst en av deltakerne eller 

minst en tredel av representantskapets medlemmer krever det for behandling av en bestemt sak. 

Innkalling til ordinære representantskapsmøter skal skje med minst fire ukers varsel, og skal inneholde 

saksliste. Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frister i tilfeller hvor 

dette er nødvendig. Tilsvarende skal også de enkelte deltakerne varsles om innkallingen og sakslisten. 
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Lederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Styrets medlemmer og daglig leder har rett 

til å få sitt syn på en sak innført i protokollen.  Protokollen underskrives av møteleder. Protokollen 

godkjennes formelt på det påfølgende møtet. 

 

§ 8 STYRET 

Alt 1: Styret i selskapet består av 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer valgt i rekke og et personlig 

varamedlem for den ansattes representant. Fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges av 

representantskapet og et styremedlem med varamedlem for de ansatte velges av og blant de ansatte.   

Alt 2: Styret i selskapet består av 6 faste medlemmer og 2 varamedlemmer valgt i rekke og to personlig 

varamedlem for den ansattes representant. Fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges av 

representantskapet og to styremedlemmer med varamedlemmer for de ansatte velges av og blant de 

ansatte. 

Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende 

organisering av revisjonens virksomhet. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med 

selskapets formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av 

representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for 

betryggende kontroll. 

Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt. 

Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid 

ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger.. 

De ansattes representant trer ut av styret når ansettelsesforholdet opphører. Ved endelig uttreden 

eller varig forfall, iverksettes suppleringsvalg for gjenværende del av funksjonstiden. 

 

§ 9 STYRETS MØTER 

Styret er beslutningsdyktig når minst 3/4 medlemmer er til stede. Hvert av medlemmene i styret har 

en stemme. Vedtak gjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme 

avgjørende.  

Styrets leder skal sørge for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Bestemmelser om habilitet, skal 

følges ved behandling av saker i styret, jf. kommuneloven. 
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Møteinnkalling med sakspapirer skal sendes representantskapets leder og styremedlemmer. 

Tilsvarende skal også de enkelte deltakerne varsles om innkallingen og sakslisten. 

 

§ 10 DAGLIG LEDER 

Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret. Ansettelsesmyndighet for andre stillinger enn 

daglig leder er tillagt daglig leder.  

Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller av stor og 

prinsipiell betydning. Slike saker kan bare avgjøres når styret i den enkelte sak har gitt daglig leder 

myndighet til det, eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten vesentlig ulempe for selskapets 

virksomhet. Styret skal i så fall snarest mulig underrettes om saken. Styret avgjør hva som etter 

selskapets forhold er av uvanlig art eller stor prinsipiell betydning. 

Selskapets daglige leder er representantskapets og styrets sekretær og saksbehandler. Daglig leder har 

tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal 

kunne møte. Daglig leder kan delegere sin myndighet til andre ansatte. 

 

§ 11 BEHANDLING AV BUDSJETT OG REGNSKAP 

Representantskapet vedtar årsbudsjett for kommende år og økonomiplan for de neste 4 år.   

Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer. 

Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne 

gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte 

budsjettrammer for selskapet. 

Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan og årsbudsjett. 

Styret skal få seg forelagt minst to årlige budsjettrapporter. 

Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar påfølgende år. Årsregnskapet, sammen med 

revisjonsberetning og styrets årsberetning, skal fastsettes av representantskapet før 1. mai .  

Representantskapet skal ta stilling til anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd. 
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§ 12 LÅNEOPPTAK OG GARANTISTILLELSE 

Representantskapet fatter vedtak om låneopptak. Øverste ramme for selskapets samlede låneopptak 

er kr. 10.000.000. Det kan kun tas opp lån til investeringsformål, konvertering av eldre gjeld og 

likviditetsformål.  Lån til likviditetsformål må gjøres opp før regnskapet for vedkommende budsjettår 

fastsettes. 

Styret har fullmakt til å foreta låneopptak etter vedtak i representantskapet, samt godkjenne 

lånevilkårene. 

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske 

forpliktelser. Selskapet kan ikke låne ut penger til egne ansatte. 

 

§ 13 MØTEGODTGJØRELSE 

Representantskapet fatter vedtak om honorar og møtegodtgjørelse for deltakelse i 

representantskapet og styret. 

 

§ 14 ARBEIDSGIVERANSVAR OG –TILKNYTNING 

Selskapet skal være medlem av virksomhetsgruppen i KS Bedrift tilknyttet Kommunens 

Sentralforbund, og følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som gjelder virksomhetsmedlemmer. 

 

§ 15 ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN 

Selskapsavtalen kan endres ved at deltakerne gjør et likelydende vedtak om dette. Følgende endringer 

må godkjennes av deltakerkommunene: 

1. Selskapets navn 
2. Angivelse av deltakere 
3. Selskapets formål 
4. Hovedkontorkommune 
5. Antall styremedlemmer 
6. Deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser ovenfor selskapet 
7. Den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsdel i 

selskapet 
8. Antall medlemmer i representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte 

deltaker oppnevner 
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9. Annet, som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen 
 

Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning av minst to tredeler av de avgitte 

stemmer. 

Forslag til endringer i selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en eller flere av 

deltakerne. 

 

Representantskapet skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endringer av 

selskapsavtalen før disse fremmes for behandling. 

 

§ 16 VOLDGIFT 

Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen, og om fordeling av utgifter, eller i forbindelse med 

det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer 

som oppnevnes av Fylkesmannen i Oppland, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift. 

 

§ 17 UTTREDEN OG OPPLØSNING 

Den enkelte deltaker kan med ett års varsel ensidig si opp sin deltakelse etter reglene i Lov om 

interkommunale selskaper.  

Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om 

oppløsning må videre godkjennes av samtlige deltakere og av Kommunal- og regionaldepartementet. 

Eierandelen legges til grunn for fordeling av eventuell aktiva ved oppløsning og uttreden. 

Gjennomføring av oppgjøret skjer ved registrering av verdier målt i kroner, beregning av eierandelens 

verdi i kroner og tilbakeføring av midler i form av kontantoppgjør eller naturalia (til omforent verdi 

eller til taksert verdi) innen den beløpsmessige grense eierandelens kroneverdi utgjør. 

Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret. 

 

§ 18 IKRAFTTREDELSE 

Selskapsavtalen trer i kraft fra 1. januar 2020. 
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§ 19 ØVRIGE BESTEMMELSER 

For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

Selskapsavtalen er utarbeidet i 36 eksemplarer, hvor deltakerne har fått hvert sitt og det 36. skal bero 

hos selskapet. 

 

Vedtatt i: 

 

Sted, xx. mai 2019 

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Fylkesordfører i Innlandet  Ordfører i Kongsvinger  Ordfører i Hamar  

 

______________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Ringsaker  Ordfører i Løten  Ordfører i Stange         

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Ordfører i Nord-Odal   Ordfører i Sør-Odal  Ordfører i Eidskog  

 

______________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Grue   Ordfører i Åsnes  Ordfører i Våler         

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Ordfører i Elverum   Ordfører i Trysil   Ordfører i Åmot  
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_____________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Stor Elvdal  Ordfører i Engerdal   Ordfører i Lillehammer 

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Ordfører i Gjøvik  Ordfører i Dovre  Ordfører i Lesja 

 

______________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Skjåk          Ordfører i Lom   Ordfører i Vågå 

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Ordfører i Nord-Fron  Ordfører i Sel   Ordfører i Øyer 

 

______________________ _____________________ ______________________ 

Ordfører i Gausdal         Ordfører i Østre Toten   Ordfører i Vestre Toten 

 

______________________ ______________________  ______________________ 

Ordfører i Jevnaker  Ordfører i Lunner  Ordfører i Gran  

 

______________________ _____________________  

Ordfører i Søndre Land         Ordfører i Nordre Land 

 

  


