
 
 
 
 

VEDTEKTER FOR ENGERDAL KOMMUNESKOGER KF 
 
 
 

Vedtatt av Engerdal kommunestyre 18.04.2018 – K.sak 18/34. 
Justert den 25.11.2020 – K.sak 82/2020 

 
Navn: 

§1  Selskapet navn er Engerdal kommuneskoger KF (EK KF). Selskapet er et 
kommunalt foretak opprettet med hjemmel i kommunelovens kap. 11. 

 
Formål: 

§2 Engerdal kommuneskoger KF skal i et langsiktig og bærekraftig perspektiv forvalte og 
utnytte økonomisk Engerdal kommunes eiendommer i skog og utmark slik at de på 
kort og lang sikt gir størst mulig avkastning. Kommuneskogen skal driftes etter de 
målsettinger og forventninger som kommunestyret bestemmer. 
 
 
Forretningskontor: 

§3  EK KF skal ha sitt forretningskontor i Engerdal kommune 
 

Styre: 

§4  Funksjonstiden for styret er 4 år og følger kommunevalgsperioden. Det velges et styre 
på 5 medlemmer med 2 varamedlemmer. 

 
§5  Ett medlem velges av og blant de ansatte i EK KF. 3 medlemmer velges av 

kommunestyret. 
 
§6  Daglig leder kan ikke være medlem av styret. 
 
§7  Kommunestyret velger leder og nestleder 
 
§8  Dersom et medlem faller fra eller løses fra vervet velger kommunestyret et nytt 

medlem. Dersom leder faller fra eller løses fra vervet rykker nestleder opp som 
leder og ny nestleder velges. 

 
Styrets myndighet og oppgaver: 

§9  Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med foretakets formål, vedtekter, 
kommunens økonomiplan, årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer fastsatt 
av kommunestyret. 

 
§10  Styreleder møter i kommunestyre/formannskap i saker som vedrører EKKF etter 

innkalling fra ordføreren. Styreleder kan gi fullmakt til daglig leder eller andre 
styremedlemmer til å møte dersom styreleder ikke har anledning. Styret møter i 



selskaper eller andre sammenslutninger der Engerdal kommuneskoger KF er 
medeier/deltaker. 

 
§11  Styret kan treffe avgjørelser i alle saker som gjelder foretaket og dets 

forretningsvirksomhet unntatt i saker spesielt unntatt i vedtektene. 
 
§12  Styret skal påse at virksomheten drives etter forsvarlige skogfaglige og 

bedriftsøkonomiske prinsipper, samt gjeldende driftsplaner og lovverk. 
 
§13 Styret kan treffe avgjørelser om jaktregler og utleie av arealer til jakt og fiske innenfor 

rammer fastsatt av kommunestyret, men utover ordinær deltagelse i viltstellområder 
med hjemmel i viltloven kan det ikke avgis råderett ved medlemskap i 
utmarkssammenslutninger og tilsvarende uten etter vedtak i kommunestyret. 

 
§14  Styret kan foreta budsjettreguleringer innenfor godkjent budsjett i samsvar med 

overordnede mål og retningslinjer. 
 
§15  Styret utarbeider forslag til økonomiplan, årsbudsjett og årsmelding med regnskap 

for fremleggelse i kommunestyret. 
 
§16  EK KF skal ha daglig leder som ansettes av styret. 
 
§17  Styret kan delegere saker og arbeidsoppgaver som ikke er av prinsipiell betydning 

til daglig leder. 
 
§ 18  Styret skal utarbeide arbeidsinstruks for daglig leder og føre tilsyn med daglig 

leders ledelse av virksomheten. 
 
§19  Styret treffer avgjørelser i personalsaker. Styret oppretter og legger ned stillinger 

innenfor rammer fastsatt av kommunestyret. Endringer i stillinger legges fram som 
egen sak for kommunestyret eller synliggjøres og begrunnes i årsbudsjettet. 

 
§20  Styret avgjør selv møtehyppighet og form på sine styremøter. Styremøtene er åpne, 

men kan lukkes dersom styret skal behandle saker underlagt lovbestemt 
taushetsplikt. 

 
§21  Styremøtene sammenkalles av styrets leder. Møteinnkalling med saksliste og 

saksframlegg sendes ordfører, rådmannen og kommunerevisjonen. Ordfører og 
rådmann har møte- og talerett i styremøtene. Styret fatter vedtak ved alminnelig 
flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders 
stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er til stede 
inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra 
styremøtene. Utskrift av møteprotokollen sendes etter hvert møte styrets medlemmer 
samt ordfører, rådmann og kommunerevisjonen 

 
§22  De ansattes representant har ikke stemmerett i saker som gjelder forholdet mellom 

styret som arbeidsgiver og de ansatte. Vedkommende har heller ikke rett til å delta 
i behandlingen av saker som gjelder arbeidsgivers forhandlinger med 
arbeidstakere, arbeidskonflikter, rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner eller 
oppsigelser av tariffavtaler. 

 
Daglig leder: 

§23  Daglig leder ansettes av styret som også vedtar arbeidsinstruksen for stillingen. 
 
§24  Rådmannen har ikke instruksjonsmyndighet eller omgjørelsesmyndighet ovenfor 



daglig leder. Kommunedirektøren kan likevel instruere foretakets ledelse om at 
iverksettelsen av en sak skal utsettes til kommunestyret har behandlet den. 

 
Kommunestyret: 

§25  Kommunestyret vedtar økonomiplan, årsbudsjett, målsettinger og retningslinjer for 
EK KF og avgjør saker av vesentlig betydning for foretaket. 

 
§26 Kommunestyret vedtar rammer for utleie av arealer for jakt og fiske, samt rammer for 

priser på jakt- og fiskekort hvor disse foreslås å avvike vesentlig utover det som er 
gjengs praksis og løsninger for Engerdal. 

 
§27 Kommunestyret avgjør saker om kjøp og salg av arealer større enn 100 dekar. 

Unntatt herfra er salg av enkelttomter til hytter, boliger og næringsformål, der det 
forutsettes at kommunestyret på forhånd har gjort de nødvendige prinsippvedtak. 

 
 
§28 Kommunestyret inngår kontrakter med varighet over 5 år samt kontrakter/ 

avtaler med en årlig inntekt/ utgift på over kr 250.000. Unntatt herfra er kortsiktige lån
 inntil kr 100.000,- uten pant i fast eiendom. 
 
§29 Kommunestyret vedtar saker om opptak av lån og låneformål samt saker om 

pantsetting av fast eiendom. 
 
§30 Kommunestyret kan delegere avgjørelsesmyndighet til styret i saker som ikke er 

av prinsipiell betydning. 
 

Regnskapsførsel og revisjon: 

§31  Regnskapet for foretaket føres etter regnskapsloven og gjeldende forskrifter. 
 
§32  Regnskapet revideres av kommunerevisjonen. 
 
§33 Kommunestyret avgjør hvem som skal være EKKFs regnskapsfører. 
 

Endring av vedtektene og oppløsning: 

§34  Vedtektene kan endres ved kommunestyrets vedtak. Før vedtektsendring legges 
fram for kommunestyret skal styret ha anledning til å uttale seg. 

 
§35  Kommunestyret kan ensidig oppløse foretaket. 
 

Hjemmel: 

§ 36 EK KF er opprettet med hjemmel i Kommunelovens kapittel 11 med tilhørende 
forskrifter. 


