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ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN FOR NKS110 IKS. 
 

Vedlegg 

 
- Vedlegg A – Protokoll fra styremøte 24.juni 2021 (jfr. Sak 25/21) 

- Vedlegg B – Sak 21/21 Forslag til endring av selskapsavtalen – regnskapsprinsipper 

- Vedlegg C – Protokoll fra møte i representantskapet 8.september 2021 (jfr. Sak 22/21) 

- Vedlegg D – Selskapsavtalen med foreslått endring av regnskapsprinsipper 

 

 

 

Bakgrunn 

Salten Brann IKS er deleier i NKS110 IKS iht følgende tabell: 

 

 
Det vises til tidligere vedtak om tilslutning som eier av NKS110 IKS. 

 

Formål med selskapet 

Selskapets formål er å ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, 

implementering, forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy. Selskapets formål er 

også å ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av teknisk 

infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110-sentralene. 



Behov for justering av regnskapsprinsipper 

Representantskapet i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110 sentralene IKS (NKS110 IKS) 

behandlet 8. september 2021 sak som gjelder forslag til endring av selskapsavtalen for NKS110. 

 

Saken ble styrebehandlet 24. juni (jfr. vedlegg A). Videre ble saken behandlet i representantskapet 

i NKS110 IKS 8.september (jfr. vedlegg B). 

 

Som det framkommer av vedlegg B (jfr. sak 21/21) er det også innhentet en vurdering fra 

Advokatfirmaet Føyen AS, for å avklare forhold som gjelder beslutningsmyndighet ved denne 

form for endringer i selskapsavtalen. En endring av regnskapsprinsipper i selskapsavtalen er av en 

slik art at endringen krever vedtakelse fra samtlige 13 eierkommuner/selskaper i NKS110 IKS. 

 

Representantskapets behandling av saken framgår av protokoll (jfr. vedlegg C) hvor følgende 

forslag til vedtak ble besluttet fremmet overfor deltakerne: 

 

1. Representantskapet slutter seg til anbefalingen om endring av regnskapsprinsipper, og fremmer 

følgende forslag til vedtak i de opprinnelige organer (deltakerne); 

 

2. (........................) vedtar følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt kommunesamarbeid for 

110-sentralene IKS: 

 

3. «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». 

 

Endring i ny selskapsavtale vil først være gjeldende, når det foreligger godkjente vedtak fra alle 

deltagerne. For at selskapet skal kunne levere godkjent årsregnskap etter kommunelovens 

regnskapsprinsipper, må disse vedtakene være fattet innen utgangen av 2021. Deltagerne bes 

derfor å prioritere behandlingen av saken. Endret selskapsavtale er vedlagt (jfr. vedlegg D). 

 

Krav til eiervedtak 

For at vedtaket om revidering av selskapsavtalen skal være gyldig må samtlige eierrepresentanter 

til Salten Brann IKS stemme positivt for endringen i representantskapet. 

 

Styret innstiller til representantskapet å fatte følgende vedtak: 

 
1. Representantskapet til Salten Brann IKS 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». 


