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AVVIKLING AV HELGELAND REGIONRÅD IKS  

 

 

RÅDMANNS INNSTILLING: 

Træna kommune samtykker i oppløsningen av Helgeland Regionråd IKS. 

 

Vedtaket gjøres i medhold av Kommunelovens § 11-8 – utvidet myndighet i hastesaker. 

 

 

 

SAKSFRAMSTILLING: 

 

Bakgrunn 

Med henvisning til Kommunestyresak 37/19, Opprettelsen av Helgeland interkommunalt 

politisk råd har nå alle 12 kommuner; Alstahaug, Bindal, Brønnøy, Dønna, Grane, Herøy, 

Leirfjord, Sømna, Træna, Vefsn, Vega og Vevelstad tilsluttet seg Samarbeidsavtale og 

vedtekter for Helgeland interkommunalt politisk råd. I henhold til Samarbeidsavtalens § 1 er 

Helgeland interkommunalt politisk råd etablert fra det første konstituerende møte etter 

kommunevalget 2019. 

 

Med dette som bakgrunn vurderes det som formålstjenlig å oppløse Helgeland Regionråd IKS 

i henhold til Selskapsavtale for Helgeland Regionråd IKS § 18 samt Lov om interkommunale 

selskaper §§ 32 – 37, med virkning fra 01.01.2020.  

 

Det har videre vært enighet om at Vefsn kommune skulle forestå den felles saksbehandlingen 

av samarbeidsavtalen, samt å kvalitetssikre saksbehandlingen om oppløsning av Helgeland 

Regionråd IKS, som er utført av selskapets daglige leder. 

 

Fakta: 

Helgeland Regionråd IKS (selskapet) ble etablert i 2005 og har hatt som formål å ivareta 

økonomiske og administrative gjøremål, i tillegg til generell saksbehandling og 

saksforberedelser for det politiske samarbeidsorganet Helgeland Regionråd. Selskapet eies i 

dag av kommunene Alstahaug, Dønna, Grane, Herøy, Leirfjord, Træna og Vefsn. 

 

Selskapet har i dag 2 fast ansatte, daglig leder og prosjektleder for Helgeland Driftsassistanse 

VA (HEVA), begge i 100 % stillinger. 

 

Etter avtale med Nordland fylkeskommune overtar Nfk arbeidsgiveransvaret for prosjektleder 

HEVA med virkning fra 01.01.2020. Det forutsettes videre at daglig leder i selskapet gis 

tilbud om å tiltre stillingen som sekretariatsleder for Helgeland interkommunalt politisk råd 

med virkning fra 01.01.2020. 
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Lov om interkommunale selskaper (§§ 32-37) beskriver en prosess for avvikling av et 

interkommunalt selskap. Representantskapet i selskapet har allerede satt ned et 

avviklingsstyre (§ 33) og vil sende en søknad til departementet om oppløsning av selskapet 

straks de 7 deltakerkommunene har vedtatt oppløsningen. Avviklingsstyret er identisk med 

selskapets styre og består av rådmennene fra kommunene Dønna, Vefsn og Træna, med 

vararepresentanter fra kommunene Herøy, Grane og Alstahaug. 

 

En av avviklingsstyrets oppgaver er å oppta en fortegnelse over selskapets eiendeler og 

forpliktelser og gjøre opp balanse med sikte på avviklingen (§ 34). 

 

Per 3. kvartal 2019 har selskapet ingen forpliktelser utover pensjonsforpliktelsene. Etter en 

beregning foretatt av KLP utgjør dette ca. kr. 2,1 mill., per september 2019. 

Representantskapet i selskapet og Helgeland Regionråd har signalisert at denne forpliktelsen 

gjøres opp i forbindelse med avviklingen. Beløpet dekkes opp ved bruk av selskapets 

egenkapital/disposisjonsfond. 

 

Etter innfrielse av selskapets pensjonsforpliktelse vil egenkapitalen/fondsmidlene per 

31.12.2019 utgjøre ca. kr 7,5 mill. Av dette er kr. 3,7 mill avsatt til et bundet samferdselsfond 

og kr. 3,8 mill. avsatt til et disposisjonsfond (nærings-/prosjektfond). Representantskapet i 

selskapet og Helgeland Regionråd har signalisert at denne fondsavsettingen overføres 

Helgeland interkommunalt politisk råd. Det er videre signalisert at Sør-Helgeland Regionråd 

vil bidra med ca 2,0 mill til nærings-/prosjektfondet.  

 

Det legges opp til at selskapets regnskap for 2019 gjøres opp i henhold til budsjett og at 

øvrige eiendeler som kontorinventar, telefon og pc-utstyr overføres Helgeland 

interkommunalt politisk råd. 

 

Når selskapets eiendeler er overført Helgeland interkommunalt politisk råd og 

pensjonsforpliktelsene er innbetalt til KLP skal avviklingsstyret utarbeide forslag til 

avviklingsoppgjør som legges frem for representantskapet til godkjennelse (§ 34). 

 

Når avviklingoppgjøret er vedtatt skal avviklingsstyret straks sende melding til 

Foretaksregisteret om at selskapet er avviklet (§ 34). 

 

Vurdering: 

Første Kommunestyremøte er berammet til 18.12.2019. Det haster å få behandlet saken for 

videresendelse av vedtak/melding til Brønnøysundregisteret slik at Helgeland interkommunalt 

politisk råd kan være i virke fra 01.01.2020. Træna kommunestyre vedtok i  sak 37/19 

opprettelse av dette, og det innstilles derfor på at saken vedtas i medhold av Kommunelovens 

§11-8. 

 

Vedlegg: 

- Lov om interkommunale selskaper, §§ 32 -37 

- Selskapsavtale for Helgeland Regionråd IKS 

- Vedtekter Helgeland Regionråd (det politiske organet) 

- Samarbeidsavtale og vedtekter for Helgeland interkommunalt politisk råd 

 

 

 

Træna 23.10.2019  
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Liv-Hege Martinussen       

rådmann        

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


