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SAK 2/10 STYREINSTRUKS FOR ROGALAND REVISJON IKS 

Styreinstruks 

Rogaland Revisjon IKS 

1.	 Styrearbeidet i Rogaland Revisjon IKS skal f01ge denne styreinstruksen. Styret kan i 
enkeltsaker vedta a fravike instruksen. 

2.	 M0teplan, innkalling, med mer 

Revisjonsdirektaren skal sammen med styrets leder sette opp forslag til rneteplan for 
kommende styrerneter for det kommende ar. Det skal avholdes minimum to meter pr 
halvar. 

Styremedlemmene innkalles skriftlig og med tilstrekkelig varsel, avhengig av 
styresakenes omfang og karakter. Innkallingen skal inneholde en dagsorden som angir 
hvilke saker som skal behandles samt revisjonsdirekterens saksutredning . 

Styremedlemmer som er forhindret fra adelta pa styremetene, skal sa snart som mulig 
varsle revisjonsdirekteren som innkaller eventuelle vararepresentanter. Dersom 
revisjonsdirekteren er forhindret fra amete skal styrets leder varsels sa snart som 
mulig. 

3.	 Saksforberedelse og dokumentasjon 

Revisjonsdirekteren er ansvarlig for forsvarlig forberedelse og dokumentasjon av saker 
styret skal behandle. Saksdokumentene skal vrere styremedlemmene i hende i 
tilstrekkelig tid fer styrernetene, med mindre srerlige forhold foreligger. 
Saksdokumentene skal inneholde et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag samt 
administrasjonens forslag til vedtak. 

4.	 Behandling i mete 

Revisjonsdirekteren eller den han/hun peker ut skal sta for presentasjon av den 
enkelte styresak dersom styret ensker del. 

Selskapsavtalen § 10 har felqende bestemmelse om beslutninger mv: 

"Styremetene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved 
votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller meteleders 
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stemme dobbe/t. Styrets /eder serqer for at det blir teti protokoll fra siyremetene. 
Protokollen underskrives av styrets med/emmer." 

5. Styrebehandling uten mete 

Saker som betryggende kan behandles uten mete, kan behandles i telefonkonferanse 
eller pa den rnaten styrets leder bestemmer i sarnrad med revisjonsdirekteren . 

Saker av vesentlig betydning for selskapet kan ikke behandles utenfor mete, med 
mindre saklig grunn foreligger. Det tenkes her pa saker i fC2llgende kategorier: 
betydelige investeringer, innqaelse av avtaler av stor betydning for selskapet og 
ansettelse/avskjedigelse av revisjonsdirekter. 

6. Saker som skal styrebehandles - styrets myndighet 

Styret vedtar disposisjoner som etter selskapets forhold er av vesentlig art eller av stor 
betydning, samt Ierer tilsyn med at selskapet ledes i overensstemmelse med vedtak 
fattet av representantskap og/eller styret, vedtektene og lovgivningen for evriq. Styret 
skal: 

Fastlegge retningslinjer for arbeidsdeling, bemyndigelser og instrukser mellom 
styret og administrasjonen jf selskapsavtale og lovgivning 
Fere tilsyn med administrasjonens forvaltning av selskapets ressurser 
Fere tilsyn med selskapets organisasjon, herunder administrative rutiner og 
intern kontroll 
Foreta oppfC2llging av drift ved gjennomgang av nekkeltall, perioderegnskap 
samt arsbudsjett og arsreqnskap i hvert mete inkl seerliqe risikoer 
Vedta og underskrive selskapets arsreqnskap og arsberetninq 
Styret skal foreta jevnlige evalueringer av eget arbeid jf ks sine anbefalinger 
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Vedlegg til styreinstruks 

Pa generell bakgrunn kan vi si at et styre har seks seertrekk sam de rna ivareta am de skal 
lese de oppgavene sam aksjeloven palegger styret. Rett nok er Rogaland Revisjon IKS sin 
virksomhet regulert i lov am interkommunale selskap av 29 januar 1999 sam dermed gar foran 
aksjelovens krav. Siden IKS lover svasrt generell, benyttes aksjeloven sam veileder. Disse 
srertrekkene er: 

1.	 Styret er et kollegia/t organ. 
Det vii si at hva formell autoritet anqar, rangerer aile styrets medlemmer Iikt. Styreleder er 
kun den "ferste blant Iikemenn". Han/hun har bare administrativ myndighet til a avqiere nar 
og hvor styret skal metes, noe sam normalt gj0res i sarnrad med de evriqe 
styremedlemmene. Nar styreleder uttaler seg eller opptrer pa styrets vegne, er det etter 
fullmakt fra styrets 0vrige medlemmer. 

2.	 Styret er en samarbeidende gruppe. 
Det betyr to ting ; for det ferste rna et styre handle i fellesskap, altsa sam en samlet enhet, 
etter forutqaende overlegning. Dernest fungerer styret sam en samlet enhet bare i 
styrernetene, dvs. nar styret er samlet. Utenfor styrerommet har verken styreleder eller 
noen av de andre styremedlemmene noen formell makt, hvis det ikke foreligger spesielle 
fullmakter. 

3.	 Styreansvar er individue/t. 
Mens styrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret 
individuelt. Det betyr at den enkelte har ansvar sam am han/hun var alene med ansvaret . 
Hva ansvaret anqar, er det altsa ingen forskjell pa styrets leder og det enkelte medlem . 

4.	 Styret har et bes/utningsansvar. 
§ 13 i lov am interkommunale selskap definerer styret sam foretakets overordnede 
ledelse. Ledelse vii blant annet si a ta beslutninger - ved at styret drar opp selskapets 
overordnede mal , strategi, budsjett, organisasjonsform og handlingsplaner. 

5.	 Styret kan ikke aiennomf0re egne bes/utninger. 
Styret rna altsa uteve sin myndighet gjennom revlsjonsdirekter. Sty ret verken ber eller rna 
ga direkte inn i bedriften og forbi den sam er satt til a lede selskapet. § 14 i lov am 
interkommunale selskap regulerer daglig leders ansvar. Hovedregelen er at 
revisjonsdirekter skal lede den daglige driften mens styret skal vesta saker sam er av 
uvanlig art eller av en viss sterrelse, eller av sterre betydning for selskapet. 

6.	 Styret er va/gt av eiere for a ivareta foretaket. 
Det betyr at det ikke er rom for "seerinteresser" i styrets forhandlinger. Det er hele tiden 
foretakets beste etter en samlet vurdering sam er det overordnede syn . Konsekvensen av 
dette syn er at styrets medlemmer rna veers frie og uavhengige, uten personlige bindinger 
til eier og ledelsen i selskapet. Det f01ger oqsa av dette at de ansattes "representanter" 
ikke representerer de ansatte, men foretaket. 

Generelle faglige krav til et styremedlem, uavhengig av vetv 

1.	 Et styremed/em ska/ fokusere pa he/het og sammenheng, og bidra med sin
 
kompetanse pa utva/gte omreder hvor se/skapets suksessfaktorer finnes .
 

2.	 Et styremed/em ma ha kunnskap om, kontakt med og interesse for foretaket i sin 
he/het og aile forho/d som omgir foretaket. 
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3.	 Et styremedlem me kjenne og akseptere foretakts visjon og totretninqsioe, 
markedssituasjon og bransje for akunne bidra konstruktivt i vervet. 

4.	 Et styremedlem ma ha torsieelse for selskapets produkter og tjenester - seft med 
kundens eyne. 

5.	 Et styremedlem ma kunne lese et regnskap, samt ha torsteelse for hva tal/oppstil/ingen 
og tallrelasjoner uttrykker. 

6.	 Et styremedlem ma kjenne det sivilreftslige og straffereftslige ansvaret som ethvert 
styreverv innebeerer. 

7.	 Et styremedlem makjenne styrets rolle, hvilket vii si styre og ikke lede selskapet . 
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