
 

 

 
 

Til medlemmene i RIF og RIF Service 

Sammenslåing mellom RIF og RIF Service 
 
Som vedtatt på årsmøte i hver av foreningene 6. mai 2021, skal foreningene RIF og RIF 
Service slås sammen til en felles forening. Sammenslåingen skal skje ved at RIF overtar og 
viderefører virksomheten i RIF Service fra og med 1. januar 2022, og at RIF Service avvikles 
og oppløses. Formålet med sammenslåingen er å oppnå en mer hensiktsmessig organisering 
som blant annet vil lette foreningens administrative arbeid. Ettersom alle medlemmene i RIF 
også er medlem i RIF Service, vil sammenslåingen ikke få noen merkbare virkninger for 
foreningens medlemmer.  
 
RIF har vært i kontakt med Ernst & Young Advokatfirma AS for å avklare fremgangsmåten for 
sammenslåing og hvilke skatte- og avgiftsmessige konsekvenser en sammenslåing kan 
medføre. Sammenslåingen antas ikke å ha noen umiddelbare skatte- eller 
merverdiavgiftsmessige konsekvenser, med unntak av RIF Service sitt eventuelle underskudd 
til fremføring, som helt eller delvis kan gå tapt. Dette vil bero på om eventuelle underskudd 
kan tilbakeføres mot eventuelt tidligere overskudd og om eventuelle realisasjonsgevinster vil 
kunne avregnes mot underskuddet. Nærmere informasjon om de skatte- og avgiftsmessige 
vurderingene er tilgjengelige på forespørsel.  
 
For å gjennomføre sammenslåingen innen det ønskelige virkningstidspunktet 1. januar 2022 
er det en rekke faktiske og rettslige skritt som må utføres. Det er ingen lovregler som 
regulerer sammenslåing eller avvikling av foreninger. Sammenslåingen vil derfor måtte 
gjennomføres etter hva som er regulert i foreningenes lover og vedtak på årsmøtene. 
 
Frem mot årsslutt skal det utarbeides en overdragelsesavtale som regulerer 
sammenslåingen. Foreningene skal sørge for at avtaleforpliktelser som ligger i RIF Service 
kan overdras eller at nye avtaler inngås med RIF som kontraktspart. I tillegg må kreditorer 
samtykke til debitorskifte dersom det ligger debitorforpliktelser i RIF Service som skal 
overdras.  
 
Det vil avholdes et ekstraordinært årsmøte i RIF og RIF Service 30. november 2021. Mer 
informasjon om dette vil komme ved innkallingen til årsmøte, som også vil inneholde 
vedlegg med nødvendig dokumentasjon. Ved nærmere spørsmål kan undertegnede 
kontaktes på epost bjorn@rif.no eller telefon 907 88 608.  
 
 
Med vennlig hilsen 
Bjørn Erik Berg 
Økonomisjef, Rådgivende Ingeniørers Forening / 03.11.2021 


