
Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS   
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Sak nr. 21/21   

Innstilling til representantskapet                                         08. september 2021 

FORSLAG TIL ENDRING I SELSKAPSAVTALEN - REGNSKAPSPRINSIPPER 

Vedlegg A;  Protokoll fra styremøte torsdag 24. juni 2021(jfr. sak 35/21) 

Vedlegg B; Notat om endring av selskapsavtalen og beslutningsmyndighet fra  

Advokatfirmaet Føyen AS 

  

Innledning 

Bakgrunnen for saken er en henvendelse fra økonomiavdelingen i Hamar 

kommune like i forkant av styremøtet 24. juni vedrørende avklaring rundt 

regnskapsprinsipper. Selskapet har inngått avtale om levering av administrative 

tjenester med Hamar kommune etter forutgående behandling i styret 23. mars og 

18. mai. Av selskapsavtalen fremgår det at regnskapet skal føres etter 

regnskapsloven (jfr. kap. 16 Regnskap og revisjon). Dette representerer i så fall en 

endring fra hvordan tjenesten er levert i prosjektperioden frem til selskapet ble 

etablert, og det ble derfor stilt spørsmål ved om dette var et bevisst valg. I så fall 

ville det medføre betydelig merarbeid, og således representere økte kostnader for å 

få det implementert i regnskapssystemet (Agresso) som legger kommunelovens 

regnskapsprinsipper til grunn.  

 

Saken ble styrebehandlet samme dag som henvendelsen kom under sak 35/21 

Eventuelt, hvor man vedtok å legge kommunelovens regnskapsprinsipper til grunn 

inntil saken er behandlet i representantskapet (jfr. vedlegg A).  

 

Det er i etterkant innhentet en vurdering fra Advokatfirmaet Føyen AS for å 

avklare forhold vedrørende beslutningsmyndighet ved denne form for endringer i 

selskapsavtalen (jfr. vedlegg B).  

 

Sakens formål 

Formålet med saken er å fremlegge forslag til endring i selskapsavtalen slik at de 

regnskapsprinsipper som legges til grunn i selskapet endres til kommunale 

regnskapsprinsipper. 

  

 



Relevante henvisninger 

Selskapsavtalen (jfr. kap. 16 Regnskap og revisjon), Lov om interkommunale 

selskap (IKS-loven - jfr § 4 og § 27), samt protokoll fra styremøte torsdag 24. juni 

(jfr. sak 35/2). 

Vurdering 

Så lenge selskapsavtalen ikke inneholder særskilte bestemmelser ved endring av 

avtalen er det IKS-loven som kommer til anvendelse. IKS-loven § 4 bestemmer at 

endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold omtalt i tredje ledd, skal vedtas i 

de opprinnelige organer som vedtok selskapsavtalen. Andre endringer kan vedtas 

av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer. 

Endring av regnskapsprinsipper er ikke omfattet av opplistingen omtalt i lovens § 4 

tredje ledd. Lovens § 4, tredje ledd nr. 9 kan imidlertid gi grunnlag for tolkning 

ved at den slår fast at kommunestyret, eller representantskapet i de tilfeller 

deltagelsen er representert gjennom et IKS, må vedta endringer i selskapsavtalen 

som gjelder «annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen».  

 

Det følger av IKS loven § 27 at et IKS har regnskapsplikt etter regnskapsloven, 

men at det i selskapsavtalen kan bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap 

etter kommunale regnskapsprinsipper. Dersom man ønsker at kommunale 

regnskapsprinsipper skal benyttes, må dette dermed fremgå av selskapsavtalen. En 

endring fra regnskapslovens prinsipper til kommunale regnskapsprinsipper må 

følgelig tolkes slik at dette er en endring som etter «lov skal reguleres i 

selskapsavtalen». Dette medfører at det ikke er tilstrekkelig med vedtakelse av kun 

representantskapet, men krever vedtakelse i de opprinnelige organer som vedtok 

selskapsavtalen. Under forutsetning av at representantskapet støtter fremlagte 

forslag til endring i selskapsavtalen, vil forslag til vedtak i saken derfor være det 

som fremmes selskapets deltakere for behandling. 

 

Forslag til vedtak 

1. Representantskapet slutter seg til anbefalingen om endring av 

regnskapsprinsipper, og fremmer følgende forslag til vedtak i de 

opprinnelige organer (deltakerne); 

 

(…………………………) vedtar følgende endring i selskapsavtalen til 

Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS: 
 



«I selskapsavtalen til NKS110 IKS endres første setning i andre avsnitt under kap. 

16 – Regnskap og revisjon, fra «Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og 

fastsettes av representantskapet» til «Regnskap skal føres etter kommunelovens 

regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet». 

 

 

Vedlegg A; Protokoll fra styremøte torsdag 24. juni 2021(jfr. sak 35/21) 

 



 



 



 



 
 

 



Vedlegg B; Notat om endring av selskapsavtalen og beslutningsmyndighet fra  

Advokatfirmaet Føyen AS 

 



 


