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Ny selskapsavtale - Nasjonalt kommunesamarbeid for 110sentralene IKS
Kommunedirektørens innstilling til vedtak:
Tromsø kommune vedtar følgende endring i selskapsavtalen til nasjonalt
110-sentralene IKS:
kommunesamarbeid for 110-sentralene
/KS endres første setning i andre avsnitt under kap.
«I selskapsavtalen til NKS110 IKS
1 6 -– Regnskap og revisjon, fra «Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og
16
fastsettes av representantskapet» til «Regnskap skal føres etter kommune/ovens
kommunelovens
regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet»

Stig Tore Johnsen
Kommunedirektør
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Hva saken gjelder
Representantskapet i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS har besluttet å
endre regnskapsprinsipper i selskapsavtalen. Regnskap skal nå føres etter kommunelovens
prinsipper etter at regnskapet tidligere ble ført etter regnskapsloven. En slik endring av
regnskapsprinsipper i selskapsavtalen krever vedtakelse fra samtlige 13 eierkommuner
eierkommuner//
selskaper i Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS.

Saksutredning
Kommunestyret har den 03.03.21, k-sak 29/21, vedtatt at Tromsø kommune slutter seg til
Nasjonalt kommunesamarbeid for 110-sentralene IKS (heretter NKS110 IKS). Deltakere/
Deltakere / eiere i
selskapet er 13 110-sentraler i Norge, og har følgende formål med sin virksomhet;

-

ivareta deltakernes behov, plikter og oppgaver vedrørende anskaffelse, implementering,
forvaltning og drift av felles oppdragshåndteringsverktøy.
ivareta deltakernes behov for andre relevante datasystemer, anskaffelse av tekniske
infrastruktur og håndtering av felles opplæring for disse systemene for alle 110sentralene.

Det følger av IKS loven § 27 at et IKS har regnskapsplikt etter regnskapsloven, men at det i
selskapsavtalen kan bestemmes at selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale
regnskapsprinsipper. NKS110 K
I S har inngått avtale om levering av administrative tjenester
IKS
med Hamar kommune. Fra kommunens side er det påpekt at det vil være betydelig merarbeid,
med påfølgende økte kostnader, å føre regnskap etter regnskapsloven. På den bakgrunn har
Representantskapet i NKS100 IKS har besluttet å endre regnskapsprinsipper i selskapsavtalen.
Regnskap skal nå føres etter kommunelovens prinsipper etter at regnskapet tidligere ble ført
etter regnskapsloven. Etter en juridisk vurdering har en kommet frem til at samtlige 13 deltakere
/ eierkommuner må tilslutte seg endringer i selskapsavtalen.
Som vedlegg til denne sak fremlegges styret og representantskapets behandling av saken,
samt forslag til ny selskapsavtale.

Konklusjon
IS har besluttet at selskapet fremover skal føre regnskap etter
Representantskapet i NKS110 K
IKS
kommuneloven i stedet for etter regnskapsloven. Endring i regnskapsprinsipp er nå inntatt i
forslaget til ny selskapsavtale.
Kommunedirektøren er enig i beslutningen fra representantskapet i NKS110 IKS som medfører
lavere administrative kostnader for selskapet noe som igjen kommer alle deltakerne/
deltakerne /
eierkommunene til gode.

Vedtakskompetanse
Kommunestyret

Vedlegg
Brev endring av selskapsavtale NKS110 K
IIKS
S
Protokoll styremøte NKS110 IKS
I K S - 24. juni 2021 (elektronisk signert)
Vedlegg AA - Protokoll
regnskapsprinsipper
Vedlegg BB - Sak 21-21 Forslag til endring i selskapsavtalen - regnskapsprinsipper
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K S-- 8
Vedlegg CC - Protokoll
Protokoll representantskapet NKS11OI
NKS110 IKS
8.. september 2021
Vedlegg D - Selskapsavtalen med foreslått endring av regnskapsprinsipper
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