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Saksdokumenter 
1. Kommunestyrets behandling av selskapsavtale og eieravtale for Romerike Revisjon IKS 

2. Vedtekter for Nedre Romerike distriktsrevisjon 

 

Saksopplysninger 
Kommunene på Romerike vedtok høsten 2012 å opprette ett nytt felles interkommunalt 

revisjonsselskap som skulle erstatte daværende tre distriktsrevisjoner på Romerike. Det ble dermed 

forutsatt at alle de tidligere tre revisjonsselskaper skulle avvikles.  

 

Nye Romerike revisjon IKS (RRI) startet sin virksomhet fra 01.06.2014. Alle ansatte, all drift og 

driftsutstyr i Nedre Romerike distriktsrevisjon (NRD) ble fra dette tidspunkt overført RRI. Det betyr 

at det pr. dags dato ikke er drift i NRD. 

 

Selskapet styre består i dag av: 

Leder Torbjørn Øgle Rud 

Nestleder Asle Kjartan Johansen 

Arne Sømhovd 

Knut Sørheim 

Erik Bratlie 

 

Prosessen med å avvikle NRD starter opp ved at deltakerkommunene vedtar likelydende vedtak om 

å avvikle selskapet.  

 

NRD er organisert som et interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27. Etter loven må det 

legges til grunn at i de tilfeller der eierne er enige om oppløsning av selskapet kan dette skje når 

likelydende vedtak er fattet i alle fire kommunestyrer.  

 

Selskapets vedtekter datert 5. juni 1993 inneholder ingen nærmere regulering av hvordan oppløsning 

og oppgjøret etter selskapet skal foregå (regulerer kun uttreden fra en av deltakerne). Det er 

imidlertid ikke grunn til å tro at oppgjøret etter selskapet blir særlig komplisert. Aktiva som møbler, 

pc`er, faglitteratur m.m. er overført til RRI. Ut over bankbeholdning besitter ikke selskapet annen 

aktiva. Når regnskapet er revidert vil det skje et oppgjør mot kommunene. Det er grunn til å tro at 

selskapet blir avviklet med et overskudd.   

 

Siden selskapsavtalen ikke regulerer dette oppgjøret nærmere kan man falle tilbake på en 

fordelingsnøkkel som tilsvarer størrelse på årlige tilskudd fra den enkelte deltakerkommune; 
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Kommune Tilskudd Tilskudd i % og del 

av overskudd 

Nittedal 765 000 19,9 % 

Lørenskog 1 087 500 28,2 % 

Rælingen 574 583 14,9 % 

Skedsmo 1 427 500 37,0 % 

SUM 3 854 583 100% 

 

Det tas sikte på at selskapet skal være avviklet innen 01.01.2015. Deretter blir det sendt melding til 

Brønnøysundregistrene slik at selskapet kan blir slettet fra alle offentlige registre.  

 

Styret i selskapet vil være i funksjon og ivareta avviklingen inntil oppgjør mot deltakerkommunene 

er sluttført og avviklingen av selskapet i sin helhet er forestått.  

 

Forslag til vedtak 
Nedre Romerike distriktsrevisjon avvikles i det virksomheten er overført Romerike revisjon IKS fra 

01.06.2014. 

 

Et eventuelt overskudd etter avvikling fordeles forholdsmessig mellom deltakerkommunene etter 

størrelsen på det årlige tilskuddet den enkelte yter.  
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