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Sak 14/20 Endring av selskapsavtalens § 2-2
Styrets forslag til vedtak:
•
•
•

Selskapsavtalens § 2-2 endres til «Deltakerne har ikke innskuddsplikt»
Representantskapet ber eierkommunene om snarest å fatte samme vedtak i sine by/kommunestyrer
Etter 1. januar 2021 endres selskapsavtalen tilbake til opprinnelig § 2-2, men med bokført
verdi av aktiva påført i avtalen.

Bakgrunn for saken:
Brønnøysundregistrene vil ikke godkjenne registrering av selskapet med eksisterende selskapsavtale,
da avtalens § 2-2 ikke tallfester verdien av de gjenstandene som skal skytes inn fra eierkommunene.

Saksopplysninger:
Selskapsavtalen for Grenland brann og redning IKS er vedtatt i eierkommunenes by- og
kommunestyrer i desember 2020, og må legges ved samordnet registermelding ved registrering av
selskapet i Brønnøysundregistrene. Selskapet har nå fått brev om at samordnet registermelding ikke
kan godkjennes, og at selskapet dermed ikke er registrert. I brevet fra Brønnøysundregistrene står
det at «Selskapsavtalen må vise verdien på innskuddskapitalen. Dette gjelder § 2-2 i
selskapsavtalen». I tillegg må selskapet legge ved erklæring fra revisor om at innskuddskapitalen er
innbetalt. Dette følger av foretaksregisterloven § 4-4.
For at selskapet skal kunne registreres i Brønnøysundregistrene før eiendelene er overført, og
dermed få eget organisasjonsnummer, må selskapsavtalens § 2-2 endres. For at selskapsavtalen skal
kunne endres må endringen først vedtas i representantskapet, hvor alle representantene etter IKSlovens § 4 må gi sin tilslutning. Likelydende vedtak må deretter fattes av kommunestyrene i alle
eierkommunene.

Styrets vurdering:
For å sikre en god oppstart for selskapet er det nødvendig å få på plass organisasjonsnummer
snarest. Før dette er på plass kan selskapet ikke inngå avtaler for eksempel om bankkonti, og dermed
får man heller ikke testet for eksempel at lønns- og økonomisystemene fungerer som de skal.
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Intensjonen bak selskapsavtalens § 2-2 er at brann- og redningstjenesten i eierkommunene uavbrutt
skal kunne opprettholde en god og forsvarlig beredskap, uavhengig av organisering og eierforhold til
nødvendig brann- og redningsmateriell. For å sikre dette er det svært viktig at eierkommunenes
brannvesener tar med seg alt sitt utstyr inn i selskapet.
Da regnskapsåret 2020 enda ikke er avsluttet er det vanskelig å finne korrekt bokført verdi på alle
aktiva som skal overføres til selskapet. Dette fordi virksomheten i eierkommunenes brannvesen ikke
er avsluttet, og at det i flere av eierkommunene fortsatt skjer investeringer i utstyr osv. som skal
overføres per 1. januar 2021. Å oppdatere selskapsavtalen med bokførte verdier per i dag vil gi et feil
bilde, og behovet for justering av avtalen igjen i 2021 vil uansett være til stede. Det vil heller ikke
være mulig for revisor å bekrefte at overføring har skjedd som avtalt, da den faktiske overføringen
ikke skjer før 1. januar 2021.
Etter samtale med revisor har styret kommet frem til at endring av selskapsavtalen må gjøres i to
ledd; først endres § 2-2 til å lyde «Deltakerne har ikke innskuddsplikt». Etter oppstart (våren 2021)
endres avtalen tilbake igjen til eksisterende ordlyd, men med en tilføyelse som beløpsfester verdien
av de aktiva som overføres til selskapet.

Styrets anbefaling:
Styret anbefaler at representantskapet gjør foreslått endring i selskapsavtalens § 2-2, og ber om at
eierkommunene snarest vedtar den samme endringen.
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