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FOSEN KOMMUNEREVISJON IKS – SØKNAD OM MEDLEMSKAP

Vedtak:
Styret godkjenner søknad om medlemskap for Bjugn kommune, Indre Fosen kommune, Osen
kommune, Roan kommune, Ørland kommune og Åfjord kommune i Revisjon Midt-Norge SA.

Forslag til vedtak i styret:
Styret godkjenner søknad om medlemskap for Bjugn kommune, Indre Fosen kommune, Osen
kommune, Roan kommune, Ørland kommune og Åfjord kommune i Revisjon Midt-Norge SA.

SAKSUTREDNING
Vedlegg:
▪ Søknad om opptak i Revisjon Midt-Norge SA av 11.07.2018.
Saksopplysninger:
Fosen kommunerevisjon IKS har på vegne av sine eierkommuner søkt om medlemskap i Revisjon
Midt-Norge SA.
Bakgrunn for saken er at Fosen kommunerevisjon IKS tok initiativ til en dialog og prosess rundt
muligheten for en sammenslåing med Revisjon Midt-Norge SA november 2017.
Styreleder og daglig leder ble invitert til et styremøte i Fosen kommunerevisjon IKS i desember 2017.
Daglig leder var tilstede i møtet og orienterte om Revisjon Midt-Norge SA og prosessen rundt
etableringen av selskapet. I tillegg har daglig leder og ass. daglig leder hatt et møte i januar 2018 med
administrativ ledelse i Fosen kommunerevisjon. Dette møtet er fulgt opp med et nytt møte i april med
en grundigere gjennomgang rundt økonomi.
På bakgrunn av dette er det laget en intensjonsavtale som er forelagt styremedlemmene og tillitsvalgte
i Revisjon Midt-Norge SA per e-post. I denne forbindelse har det ikke kommet inn merknader til
avtalen. Avtalen er deretter signert av de to styrelederne. Representantskapet i Fosen
kommunerevisjon behandlet avtalen i møte 4. mai 2018. Behandlingen i representantskapet resulterte
i et enstemmig vedtak om å anbefale eierkommunene om å søke medlemskap i Revisjon Midt-Norge
SA, samt å avvikle Fosen kommunerevisjon IKS.
Alle kommunene på Fosen har nå fattet likelydende vedtak om å søke medlemskap i Revisjon MidtNorge SA

Årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA har i møte av 16. april 2018 gitt styret aksept for en strategi om å
ta opp nye medlemmer.
Samvirkeloven peker på at alle som kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av et samvirkeforetak,
har rett til å bli medlem av foretaket ved innmelding. Vedtektene kan inneholde vilkår for å bli og være
medlem så langt det er saklig grunn for det.
I vedtektene til Revisjon Midt-Norge SA heter det i § 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.
Medlemskap er ikke åpent for andre enn kommuner og fylkeskommuner beliggende i Trøndelag og
nærliggende områder.
Myndigheten til å vedta innmeldinger av nye medlemmer i foretaket ligger til styret. Innmeldinger skal
etter samvirkeloven vedtas innen 2 mnd fra søknad er mottatt. Nye medlemmer av samvirkeforetaket
skal betale andelinnskudd basert på innbyggertall. Medlemskap i foretaket gir stemmerett på årsmøtet
og antall stemmer baseres på fjorårets omsetning med foretaket. Endringer i medlemsmassen vil gi
endringer i eierandeler. Revisjon Midt-Norge SA har i dag 43 kommuner som medlemmer. Disse har til
sammen 100 stemmer på årsmøtet. Eierskapet gir mulighet for påvirkning på selskapets styring,
strategier og økonomi.
Økonomi:
Opptak av nye medlemmer og eventuelle kunder må være i selskapet og medlemmenes økonomiske
interesser. Flere medlemmer og økt oppdragsmengde kan styrke selskapet og bidra til å opprettholde
kompetanse og kapasitet. Det er vurdert økonomiske konsekvenser av en virksomhetsoverdragelse
og det er daglig leders vurdering at dette er innenfor rammer som er akseptable for Revisjon MidtNorge SA .
Vurdering:
På bakgrunn av de endringer vi nå ser innen kommunestruktur, og likedan selskapsstruktur innenfor
offentlig revisjon, er det ønskelig å ta opp nye medlemmer. Forutsetningen for opptak av nye
medlemskommuner må være at dette er i tråd med vedtektene i selskapet. Det er vurdert at søknaden
fra kommunene på Fosen oppfyller kriteriene for medlemskap. Nye kommuner som medlemmer vil
kunne kompensere for eksisterende eierkommuner som slår seg sammen fra 2020.
Revisjon Midt-Norge har per i dag 40 medarbeidere. Dette gir oss et stort og godt fagmiljø. Et stort
fagmiljø er viktig for å tiltrekke seg nye medarbeidere og gir mulighet for en viss spesialisering av
kompetansen. Det gir også mulighet til å ta ut noen stordriftsfordeler. Nye kommuner styrker disse
mulighetene. All vekst i selskapet må skje med formål om å bidra til bedre og kostnadseffektive
revisjonstjenester til medlemskommunene.
Ny utredning datert 26.04.18 har tatt inn i seg hovedelementene i de innspill som administrasjonen i
Revisjon Midt-Norge SA har gitt. Fosen kommunerevisjon IKS har 3 ansatte per august 2018.
Intensjonsavtalen legger til grunn en virksomhetsoverdragelse fra 01.01.2019. Det anbefales at
søknaden om medlemskap fra kommunene på Fosen innvilges.

