
Utskrift fra møtebok for styret i Innlandet Revisjon IKS, møte 

08. november 2016. 

 

SAK nr. 23/2016 Pensjonsforpliktelser, Land kommunerevisjon 

 

Saksopplysninger: 

Kommunalsjef i Nordre Land, John Løvmoen, gav en orientering om saken.  

 

Nordre Land kommune har i formannskap sak 67/16 Land kommunerevisjon - 

virksomhetsoverdragelse dekning av pensjonsforpliktelser fattet følgende 

vedtak. 

«Nordre Land kommune krever, i henhold til dokumentasjon om den 

virksomhetsoverdragelsen som fant sted i 1996, og med henvisning til vedtak i 

sak 8/96 i Sør-Oppland revisjonsdistrikts eget styre, at styret i Innlandet 

Revisjon IKS tar saken opp på nytt og vedtar å dekke pensjonsforpliktelsene for 

tidligere ansatte i Land kommunerevisjon.  

 

Mail av 21.06.16 fra Nordre Land viser blant: 

«Saken, og formannskapets vedtak fra Nordre Land kommune krever, på vegne av 

Søndre og Nordre Land kommune, at saken fremmes for styret på nytt, og at saken 

opplyses tilstrekkelig slik at styret kan fatte et nytt vedtak. Rådmennene ønsker å være 

til stede under den nye styrebehandlingen.» 

 

Styre i Innlandet Revisjon IKS er ikke ett folkevalgt organ. Styremøtene 

omfattes derfor ikke av møteoffentlighet i Lov om kommuner og 

fylkeskommuner § 31.  

 

Forarbeidene til kommuneloven § 31 nr. 1 viser at prinsippet om 

møteoffentlighet er ei rettsføresegn som innebærer at alle som ønsker har rett til 

å være til stedes på møter i folkevalgte organ så lenge ikke noe anna følger av 

vedtak i lovens § 31 eller § 31 a nr. 3. At møter blir holdne for åpne dører 

innebærer at alle som ønsker det kan være til stedes i møtet, men uten tale-, 

forslags- og avstemmingsrett.  

 

Styret bestemmer om rådmennene kan være til stede under deler eller hele 

behandlingen av saken i møtet og om de eventuelt gis talerett i møtet.  

 

Land kommunerevisjon bestod av kommunene Etnedal, Søndre Land og Nordre 

Land. Etnedal ble eiere av Valdres kommunerevisjon som senere ble en del av 

Kommunerevisjon IKS mens Nordre Land og Søndre Land ble eiere av Sør-

Oppland revisjonsdistrikt som senere ble en del av Innlandet Revisjon IKS. 

 

Saken var opp til behandling i styret i sak 15/2016. Styret fattet følgende vedtak 

i saken, enstemmig. 



Saken var oppe til behandling i styret i sak 20/2007. Styret kan ikke se at det 

foreligger nye opplysninger i saken som gjør at dette skal behandles annerledes 

enn i 2007. Styret fastholder vedtaket fra 2007. 

 

Saken var oppe til behandling i styret i sak 20/2007. Styret fattet følgende 

vedtak i saken, enstemmig. 

 

«VEDTAK, enstemmig sak 20/2007: 

Spørsmålet om pensjonsforpliktelser for tidligere Land kommunerevisjon 

burde ev vært reist ved opprettelsen av Sør-Oppland revisjonsdistrikt 

(1996). 

 

Tidligere regel tilsa at partene selv skulle inngå avtale om hvem av disse 

som skulle dekke pensjonsforpliktelsene. Slik avtale er ikke inngått. 

 

Dagens regelverk knyttet til pensjonsforpliktelser tilsier at den enkelte 

arbeidsgiver dekker opparbeidede forpliktelser så lenge de eksisterer. 

 

Styret avviser kravet fra Nordre Land kommune om å overta 

pensjonsforpliktelsene for tidligere Land kommunerevisjon» 

 

Styret i Innlandet Revisjon IKS behandlet saken om pensjonsforpliktelser ved 

Land kommunerevisjon i sak 20/2007 og sak 15/2016. Styret avviste da kravet 

fra Nordre Land kommune om å overta pensjonsforpliktelsene for tidligere Land 

kommunerevisjon.  

 

Etter styrevedtaket 15/2016 mottok Innlandet Revisjon IKS særutskrift av sak 

67/16 i Nordre Land formannskap.  

 

Land kommunerevisjon bestod av kommune Etnedal, Søndre Land og Nordre 

Land. Etnedal kommune knyttet seg i 1996 til Valdres kommunerevisjon som 

senere er gått inn i Kommunerevisjon IKS. Formannskap sak 74/16 har ingen 

drøfting av eventuelt andel av ansvaret for Kommunerevisjon IKS 

 

Formannskap sak 67/16 trekker frem Sør-Oppland revisjonsdistrikt sak 8/96. 

«Samtlige ansatte følger med virksomheten over til ny arbeidsgiver med alle 

rettigheter i behold og uten muligheter til å reservere seg». Det er videre i saken 

fremhevet flere punkt fra samme styresak. Styret leser dette som rettigheter og 

plikter overfor den enkelte ansatt. Styret kan ikke se at styresak 8/96 i Sør-

Oppland revisjonsdistrikt regulerer ansvaret for fremtidig reguleringspremie.  

 

I formannskap sak 67/16 påpekes det at de ansatte var registrert i Land 

kommunerevisjon, som var selvstendig medlem i KLP med forsikringsnummer 



02504001.  Styret vurderte ansvaret for pensjonsforpliktelsen i sak 20/2007. Det 

vises her spesielt til vedtakets andre punkt: «Tidligere regel tilsa at partene selv 

skulle inngå avtale om hvem av disse som skulle dekke pensjonsforpliktelsene. 

Slik avtale er ikke inngått.» Styret kan ikke se at det at Land kommunerevisjon 

er selvstendig medlem i KLP medfører at Innlandet Revisjon IKS skal bli 

ansvarlig for fremtidige reguleringspremie. 

 

I formannskap sak 67/16 trekkes Arbeidsmiljøloven av 1977§ 16-2 om lønn- og 

arbeidsvilkår frem. Arbeidsmiljøloven regulerer lønns- og arbeidsvilkår overfor 

den enkelte ansatt. Styret kan ikke se at Arbeidsmiljøloven av 1977 § 16-2 

regulerer ansvaret for fremtidig reguleringspremie.  

 

I styresak 20/2007 er det redegjort for dekningen av reguleringspremier i 

Innlandet Revisjon IKS. Redegjørelsen viser at det er forskjeller mellom de 

ulike kommunene.  

 

Styret kan ikke se at Sør-Oppland Revisjonsdistrikt eller Innlandet Revisjon IKS 

har avtale med Nordre Land kommune eller Land kommunerevisjon som 

overfører ansvaret for fremtidig reguleringspremie for Land kommunerevisjon 

til Sør-Oppland Revisjonsdistrikt eller Innlandet Revisjon IKS. Styret kan heller 

ikke se at vedtak i styret i Sør-Oppland revisjonsdistrikt eller arbeidsmiljøloven 

overfører ansvaret for fremtidig reguleringspremie for Land kommunerevisjon 

til Sør-Oppland Revisjonsdistrikt eller Innlandet Revisjon IKS.  

 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Rådmennene fra kommunene Nordre Land og Søndre Land gis adgang til å gi en 

orientering om saken i forkant av behandlingen i styret. Behandlingen av saken i 

styret gjennomføres uten at rådmennene er tilstede.  

 

Saken var oppe til behandling i styret i sak 20/2007 og i sak 15/2016. Styret kan 

ikke se at det foreligger nye opplysninger i saken som gjør at dette skal 

behandles annerledes enn i styrets sak 20/2007 eller styrets sak 15/2016. Styret 

fastholder vedtaket fra styrets sak 20/2007 og styrets sak 15/2016. 

 

VEDTAK, enstemmig: 

Rådmennene fra kommunene Nordre Land og Søndre Land gis adgang til å gi en 

orientering om saken i forkant av behandlingen i styret. Behandlingen av saken i 

styret gjennomføres uten at rådmennene er tilstede.  

 

Saken var oppe til behandling i styret i sak 20/2007 og i sak 15/2016. Styret kan 

ikke se at det foreligger nye opplysninger i saken som gjør at dette skal 

behandles annerledes enn i styrets sak 20/2007 eller styrets sak 15/2016. Styret 

fastholder vedtaket fra styrets sak 20/2007 og styrets sak 15/2016 


