VEDTEKTER FOR REVISJON MIDT-NORGE SA
Vedtatt på årsmøte 28.08.2017

§1

Sammenslutningsform og foretaksnavn

Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Revisjon Midt-Norge SA.
Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.
§2

Forretningssted

Forretningskontoret er i Steinkjer kommune.
§3

Virksomhet

Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i
foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov.
Foretaket skal fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i
virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke medlemmenes behov for
revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av sine
revisjonstjenester fra samvirkeforetaket.
Foretaket kan selge tjenester til andre rettssubjekter som eies helt eller delvis av et eller
flere av medlemmene, eller til andre, så lenge den totale andelen av denne omsetningen
ikke overstiger 20 % av foretakets totale omsetning.
Foretaket kan inngå på eiersiden i andre foretak eller selskap der dette er hensiktsmessig for
oppfyllelsen av foretakets hovedformål.
Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i
Trøndelag og nærliggende områder.
Foretaket skal være medlem i KS Bedrift. Foretakets ansatte skal ha offentlig tjenestepensjon
i KLP.
Medlemmenes kontrollutvalg og valgte revisor har rett til å kreve de opplysninger som
finnes påkrevd for deres kontroll, fra selskapets daglige leder, styre og foretakets valgte
revisor.
§4

Andelsinnskudd

Hvert medlem skal betale andelsinnskudd etter følgende fordeling, basert på innbyggertall:
Folketall
Under 2000
2000 - 4999
5000 - 9999
10000 - 19999
Over 20000
Fylkeskommuner

Innskudd
15 000
30 000
60 000
120 000
200 000
600 000

Årsoverskudd skal ikke benyttes til å bygge opp kapitalkonti for enkeltmedlemmer. Utover
dette gjelder bestemmelsene i vedtektenes punkt 5 om anvendelse av årsoverskudd.
Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent.
§5

Anvendelse av årsoverskudd

Overskudd skal som hovedregel forbli i virksomheten og komme medlemmene til gode
gjennom gode og effektive revisjonstjenester.
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det
kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men
årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
1.
2.
§6

Godskriving av foretakets egenkapital
Etterbetaling til medlemmene basert på omsetning, jf. samvirkeloven § 27
Årsmøtet

Årsmøtet velger fast møteleder med vara på det første møtet etter kommunevalg.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
§7

Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av
årsoverskudd.
Budsjett for kommende år etter forslag fra styret.
Økonomiplan for de fire neste budsjettår etter forslag fra styret.
Overordnede mål og retningslinjer for driften.
Valg til valgkomite og styre etter vedtektenes § 8
Valg av revisor
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet.
Stemmerett på årsmøtet

Medlemmenes stemmerett på årsmøtet er basert på fjorårets omsetning med foretaket
etter denne modellen:
Fjorårets omsetning
Under 0.5 mill
0.5 - 1 mill
1 - 2 mill
2 - 3 mill
3 - 5 mill
Mer enn 5 mill

Antall stemmer
1
2
4
6
8
12

§8

Styre, valgkomite og daglig leder

Foretaket skal ha et styre med 6 medlemmer med numeriske varamedlemmer som velges av
årsmøtet, og 1 medlem med varamedlem som velges av og blant de ansatte. Styreleder og
nestleder velges av årsmøtet.
Styret skal sammensettes ut fra selskapets behov for kompetanse, kapasitet og
uavhengighet. Av styremedlemmene som velges av årsmøtet, skal det være tre av hvert
kjønn. Styresammensetningen skal så langt som mulig gjenspeile medlemskommunenes
geografi.
Foretaket skal ha en valgkomite, med 3 medlemmer. Valgkomiteen avgir en begrunnet
innstilling til valg av medlemmer til styret. Årsmøtet skal fastsette retningslinjer for
komiteens arbeid. Valgkomiteen innstiller også på valg av møteleder med vara til årsmøtet,
jf. § 6.
Årsmøtet skal fastsette en styreinstruks. Styret har myndighet til å inngå tjenesteavtaler med
det enkelte medlem som tjenestemottaker. Slik myndighet kan delegeres til daglig leder.
Dersom denne myndigheten delegeres, skal styret fastsette prinsipper for avtalenes innhold
som sikrer behandling av medlemmene i tråd med samvirkelovens likhetsprinsipp, dog slik at
forskjellsbehandling er tillatt dersom dette er saklig begrunnet i tråd med samvirkeloven.
Foretaket skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.
§9

Uttreden

Uttreden kan foretas med ett års varsel. Utmelding skal skje skriftlig.
Ved utmelding har medlemmet krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd. Innskuddet
utbetales på uttredelsestidspunktet. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på
andelsinnskudd.
Ved uttreden skal det foretas en beregning av pensjonsforpliktelsen ved opphør
(engangspremie) per dato. Medlemmer som trer ut av selskapet må innbetale sin andel av
foretakets engangspremie.
§ 10

Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket

Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i
foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få
utbetalt renter på andelsinnskudd.
Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på
oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning
med foretaket de siste tre årene.

