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Ad. Sak 15/18 

Bakgrunn 
 
Det er lagt inn forslag om endringer i selskapsavtalen med bakgrunn i vedtaket om Værøy kommune 
som ny deleier i selskapet fra og med 01.01.2018. 
 
I den forbindelse har selskapet fått henvendelse på om det er riktig å beregne ny eierprosent for alle 
eiere basert på folketallet pr. 01.01.2018 uten å ta hensyn til eiernes inngående balanse ved stiftelse 
og senere tilførte midler. 
 
Selskapet har gått gjennom dokumentasjon som foreligger, gjennom bakgrunnsmateriale for 
stiftelsene av selskapet og gjeldende selskapsavtale, for å avklare om det foreligger forarbeider eller 
hjemmel i for beregning av eierprosent ved opptak av nye medlemmer. 
 
I forbindelse med stiftelsen er dette ikke omtalt på annen måte enn at det i vedtatt selskapsavtale, 
§6 Eierandel og ansvarsfordeling, er gitt en eierprosent basert på folketallet ved opprettelsen.  
 
Tinginnskuddet, hjemlet i selskapsavtalens §5 innskuddsplikt for deltakerne, ved opprettelsen er 
beskrevet i Note 8 i årsoppgjøret for 2017 som følger: 
 

 
 
I forbindelse med at Meløy kommune gikk inn som deleier i selskapet ble selskapsavtalen revidert og 
vedtatt med ny eierprosent basert på folketallet i den enkelte kommune. 
 
Tabellen over viser at tinginnskuddet (anleggsmidler) fra Meløy kommune er overført til Salten Brann 
IKS, ved inngåelse i selskapet 01.01.2013 er ført med kroner 2.876.033. Anleggsmidlene i dette 
tilfellet består av to brannbiler og inventar. 
 



Selskapet kan ikke finne at det i selskapsavtalen eller i prosessen med innlemmelse av Meløy 
kommune er tatt hensyn forholdet mellom tilførte verdier etter opprettelsen av selskapet og 
beregning av ny eierprosent. 
 
I firmaattesten fra Brønnøysundregisteret er det registrert deltakere med delt ansvar i henhold til 
den eierprosent som ble vedtatt i forbindelse med at Meløy inngikk som deleier. 
 
I regnskapsåret 2018 vil det gjennomføres en prosess med overføring av anleggsmidler fra Værøy 
kommune til Salten Brann IKS. 
 
Oppsummert praksis i selskapet: 
 

- Tinginskudd §5 og eierprosent i §6 har ingen sammenheng 
- Anvendelse av §6 angående eierprosent og §18 angående opptak av lån har sammenheng i 

vedtektene og gjelder inntil nye vedtekter er vedtatt og registrert i Brønnøysundregisteret. 
§6 regulerer ansvarlighet på forpliktelser og §18 på låneforpliktelser særskilt. 

- §7 Selskapets finansiering. Beskriver at felleskostnader fordeles etter folketall. Tidligere 
vedtak startfasen av selskapet gir at denne prosentandelen regulerer årlig ut fra statistikk fra 
Statistisk sentralbyrå. 
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