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INNLANDET REVISJON IKS: SAMMENSLÅING MED NORD-GUDBRANDSDAL 
KOMMUNEREVISJON - ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN  
 
 
Vedlegg: 
Brev fra daglig leder i Innlandet Revisjon IKS datert 29.06.2017 med to vedlegg: 

1. Representantskapets vedtak i sak 06/2017 – Sammenslåing med Nord 
Gudbrandsdal kommunerevisjon og endringer i selskapsavtalen 

2. Forslag til selskapsavtale fra 01.01.2018. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Ingen. 
 
Sammendrag: 
Rådmannen rår kommunestyret til å slutte seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet 
Revisjon IKS om sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet 
Revisjon IKS fra 01.01.2018. Kommunestyret skal samtidig ta stilling til diverse endringer i 
selskapsavtalen. 
 
Saksutredning: 
Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS gjorde i sak 06/2017 i møte 29.06.2017 
enstemmig vedtak om sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og 
Innlandet Revisjon IKS med virkning fra 01.01.2018. Nødvendige endringer i 
selskapsavtalen ble vedtatt. 
 
Representantskapet ba om at det ved oversending av saken til eierkommunene ble 
informert spesielt om endringene av selskapsavtalens § 4 – Deltakernes ansvars- og 
eierandel – og § 18 – Pensjonsforpliktelser for pensjonister og oppsittere (tidligere 
ansatte). Øyer kommunes eierandel reduseres fra 2,85 % til 2,55 %. Innskuddskapitalen 
endres ikke, men eier- og ansvarsandeler reduseres forholdsmessig etter økningen i 
eierkapital fra de inntredende kommunene. Det foretas oppgjør pr 
sammenslåingstidspunktet for selskapenes pensjonsforpliktelser for pensjonister og 
oppsittere. Rådmannen viser for øvrig til vedlagte oversendelsesbrev fra daglig leder. 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til vedlagte dokumentasjon og har ingen kommentarer til 
sammenslåingen. 
 
For ordens skyld gjøres oppmerksom på at det har vært drøftet med 
kontrollutvalgssekretariatet hvorvidt kontrollutvalget bør behandle saken. Det er 
konkludert med at dette er en sak som følger ordinær saksgang for eiersaker.  
 



 
Rådmannens forslag til innstilling: 
1. Kommunestyret slutter seg til vedtaket i representantskapet i Innlandet Revisjon IKS 

om sammenslåing av Nord-Gudbrandsdal kommunerevisjon og Innlandet Revisjon IKS 
fra 01.01.2018. 

2. Kommunestyret godkjenner endringene i selskapsavtalen § 1, § 4, § 6, ny § 18 og 
endringen i § 19.  

 
 
 
Ådne Bakke Eli Eriksrud 
Rådmann 


