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INNLEDNING 

 

Representantskapet for Driftsassistansen i Østfold vedtok 25.04.13 å nedsette en arbeidsgruppe som 

skal gå gjennom vesentlige eierstyringsprinsipper og formålet med selskapet: 

SAK 3: «… Med bakgrunn i henvendelse fra Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, tilsvar fra styrets leder, 

påfølgende brev fra Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, samt diskusjon i Representantskapsmøtet 23. oktober 

2012, vedtok Representantskapet å nedsette en gruppe for å arbeide med selskapsavtale, styreinstruks, instruks 

for valgkomité, styrehonorar og revisor. Gruppen skal bestå av Representantskapets leder, en representant fra 

hver av medlemskommunene Halden, Sarpsborg og Fredrikstad, en representant fra Mosseregionen og en 

representant fra Indre Østfold-kommunene, samt daglig leder som sekretær.» 

ARBEIDSGRUPPEN 

Gruppen som ble nedsatt av representantskapet består av 

– Thor Hals, representantskapets leder 

– Yngvar Holt, Halden kommune 

– Elisabeth Syversen, Fredrikstad kommune 

– Tore Nilsen, Sarpsborg kommune 

– Lars-Otto Hammer, Mosseregionen 

– Harald Foss/Åsmund Kobbevik, Indre Østfold 

– Tor Gunnar Jantsch, daglig leder, sekretær 

PROSESS 

Arbeidsgruppen hadde sin første samling 13.08.13 og valgte å legge opp arbeidet som en 

eierstrategiprosess. Gruppen har da tatt for seg alt ifra hensikten med selskapet, beskrivelse av 

kjernevirksomhet og forutsetninger for drift, til styringsprinsipper, økonomi og videre 

utviklingsområder. 

Eierstrategiprosessen har ledet frem til utarbeidelse av et eierstrategidokument og en ny 

selskapsavtale som bygger på strategien. Eierstrategi og ny selskapsavtale ble drøftet i eiermøte 26. 

mars 2014, med plan om behandling i vårens representantskapsmøte og påfølgende utsendelse til 

kommunene. 

Styreinstruks, instruks for valgkomite og styrehonorar vurderes for seg og presenteres for eierne 

høsten 2014. 

KARTLEGGING 

Arbeidsgruppen har i løpet av høsten 2013 og på nyåret 2014 gjort to kartlegginger for å vurdere 

behovet for driftsassistansen, med gjennomgang av oppgaveportefølje og dimensjonering av 

tjenesten. I etterkant av hver kartlegging er det gjennomført et felles fagmøte for å drøfte 

undersøkelsene, og vurdere selskapets virksomhet og utviklingsområder. 

På dette grunnlaget er det sett nærmere på både økonomi og eierstyringsprinsipper. Dette 

presenteres i foreliggende strategi, og er inkorporert i ny selskapsavtale. 

 

 

  



EIERSTRATEGIER OVERFOR DRIFTSASSISTANSEN I ØSTFOLD IKS 

HENSIKT 

Driftsassistansen i Østfold IKS (heretter DaØ) er etablert for å være et ressurs- og kompetansesenter 

for vann- og avløpstjenester for kommunene i Østfold. 

Selskapet skal utføre og formidle tjenester og produkter knyttet til de kommunale vann og 

avløpstjenestene innen driftsassistanse/driftsansvar, planarbeid, kvalitetsarbeid, beredskap, 

prøvetaking og rapportering, kontroll og tilsyn, prisforespørsler, rådgivning og kompetanseutvikling. 

Stordriftsfordeler og andre synergieffekter, som følge av det interkommunale samarbeidet, skal 

tilføre kommunene spisskompetanse innen vann- og avløp til konkurransedyktige priser. 

 

KJERNEVIRKSOMHET 

Selskapet skal bistå kommunene slik at deres vannforsynings- og avløpssystemer tilfredsstiller egne 

og myndighetenes krav, og være en faglig veileder og et kompetanseorgan for medlemmene. 

 

Selskapet skal bistå med tjenester og produkter innen: 

 driftsassistanse/driftsansvar for VA herunder ledningsdatabaser/informasjonssystemer, 

oppbygging og vedlikehold av ledningsdatabaser/kart/programvare dvs. ekspertfunksjon, 

prosessrådgivning vannverk, renseanlegg, konsulenttjenester 

 planarbeid, slik som hovedplaner, saneringsplaner, overvannsplaner 

 kvalitetsarbeid, herunder utarbeidelse av kvalitetssystemer, revisjoner, HMS, ROS-analyser 

 beredskap: planer og øvelser 

 prøvetaking og rapportering: akkreditert prøvetaking avløp, drikkevann, slam, offentlige og 

private avløpsanlegg 

 kontroll og tilsyn av private minirenseanlegg/spredt avløp, private/offentlige renseanlegg 

(RA), ledningsnett (tilstand, kvalitet, fremmedvann; gamle og nye) effektmåling, driftstilsyn 

kommunale anlegg/pumpestasjoner (pst) 

 prisforespørsler, f.eks. på analyser 

 rådgivning: ekspertfunksjon på spredt avløp/minirenseanlegg og rådgiver for 

kommunene/vannområdene 

 kompetanseutvikling: utvikling av kompetanse innen fagfeltet gjennom samlinger, 

nettverksbygging, informasjonsvirksomhet, kunnskapsformidling, etc. for å øke motivasjon 

og fagkompetanse. Veiledning av lærlinger og studenter 

 

 

FORUTSETNINGER 

Selskapets primære virkeområde omfattes av de deltakende kommunene og deres eierskap (foretak 

eller interkommunale selskaper).  



Selskapet kan også selge tjenester knyttet til kjernevirksomheten til andre kommuner eller private 

aktører1.  

DaØ tilbyr både prosjektdeltakelse, evt. ledelse og utleie av VA-personell til eierkommunene. DaØ 
kan leie ut til og inn fra kommunene, og deres eierskap, personell for å dekke behov i selskapet eller 
kommunene, og deres eierskap. 
 
DaØ kan benytte underleverandører for å sikre at selskapet til enhver tid har kapasitet og 
kompetanse til å utføre de aktuelle oppdragene. 

Selskapet skal besitte kompetanse i kvalitetsarbeid, samt ingeniørkompetanse fra vann- og 

avløpsbransjen.  

Selskapet kan være et bindeledd for medlemmene overfor sentrale myndigheter og organisasjoner 

(f.eks. Norsk Vann).  

Selskapet skal ha en rolle i å styrke fagmiljøer og sikre rekruttering til regionen. I praksis innebærer 
dette at selskapet skal legge en strategi for arbeid med veiledning av studenter og oppfølging av 
lærlinger. 
 

STYRINGSPRINSIPPER 

Det er utviklet en ny modell for eierandel for selskapet. Modellen plasserer kommunene i grupper 

etter innbyggertall. Tallet i kommunegruppen legger bunnivået for % -vis eierandel:  

Opp til 1’ innbyggere = 1 prosent, mellom 1’ og 3’ = 2 prosent, mellom 3’ og 7’ =3 prosent, mellom 7’ 

og 10’ = 4 prosent, mellom 10’ og 25’ = 5 prosent, over 25’ = 7 prosent.  

Resten av andelen beregnes ut ifra faktisk prosentvis innbyggertall. 

 Kommune Befolkning % etter gruppe Rest - % etter innb. Eierandel 

0106 Fredrikstad 77 591 7 6,81 13,81 

0105 Sarpsborg 54 059 7 4,74 11,74 

0104 Moss 31 308 7 2,75 9,75 

0101 Halden 30 132 7 2,64 9,64 

0124 Askim 15 430 5 1,35 6,35 

0136 Rygge 15 101 5 1,33 6,32 

0125 Eidsberg 11 323 5 0,99 5,99 

0128 Rakkestad 7 974 4 0,70 4,70 

0135 Råde 7 104 4 0,62 4,62 

0123 Spydeberg 5 620 3 0,49 3,49 

0122 Trøgstad 5 366 3 0,47 3,47 

0138 Hobøl 5 187 3 0,46 3,46 

0137 Våler 4 978 3 0,44 3,44 

0111 Hvaler 4 386 3 0,38 3,38 

0127 Skiptvet 3 727 3 0,33 3,33 

0119 Marker 3 596 3 0,32 3,32 

0118 Aremark 1 408 2 0,12 2,12 

0121 Rømskog 672 1 0,06 1,06 

Sum 284 962 75 25 100 

                                                                 
1
 For at eierne kan fravike anskaffelsesregelverket ved kjøp av tjenester fra eget selskap, må omsetnings- og 

kontrollkriteriene (C107/98, EU-domstolen) være oppfylt. Dette innebærer at eierne har tilstrekkelig styring og 
at omsetningen i hovedsak skjer til eierkommunene. Dette betyr at salg av tjenester til andre enn eierne ikke 
må overstige ca. 12 % (dette reguleres for øvrig av domsavsigelser) av selskapets totale omsetning. Som eiere 
gjelder ikke eierkommunenes interkommunale selskaper.  



Representantskapet er DaØ sitt eierorgan. Representantskapet består av 1 eierrepresentant fra hver 

kommune, oppnevnt av kommunestyret. De valgte representanter skal ivareta kommunens 

interesser gjennom aktiv deltakelse i representantskapet.  

Representantskapet har til sammen 75 stemmer: Opp til 1’ innbyggere = 1 stemme, mellom 1’ og 3’ = 

2 stemmer, mellom 3’ og 7’ =3 stemmer, mellom 7’ og 10’ = 4 stemmer, mellom 10’ og 25’ = 5 

stemmer, over 25’ = 7 stemmer. Stemmevektingen i representantskapet speiler på denne måten 

forpliktelsene i selskapet.  Samtidig er det ivaretatt en balanse mellom kommunene idet de 4 

kommunene over 25 000 innbyggere ikke har flertall alene. 

Det skal avholdes årlige eiermøter. Eiermøtene benyttes til å innhente informasjon fra virksomheten, 

drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. 

Selskapet skal ta initiativ til å avholde årlige fagmøter hvor tjenesteutvikling blir diskutert.  

 

ØKONOMI 

Det forutsettes at selskapet har en finansforvaltning som sikrer lave finansieringskostnader og god 

likviditet.  

Selskapet har i dag en egenkapital tilsvarende ca. 1,5 måneds drift. Eierne ser det somhensiktsmessig 

at selskapet bygger opp en egenkapital på opptil 3 måneders drift for å demme opp for svingninger. 

Før sommeren skal selskapet skal varsle eierne om evt. budsjettøkning ut over lønns- og prisvekst for 

kommende budsjettår. 

Det legges inn en ny fordelingsnøkkel for kostnadsfordeling mellom kommunene. 

Finansieringsmodellen er tredelt: 

1. Hver av eierne betaler et likt grunnbeløp som samlet utgjør inntil 5 % av selskapets brutto 

budsjett. Beløpet fastsettes av representantskapet hvert 4. år. 

2. Innskudd etter eierandel, som fastsettes av representantskapet hvert år. 

3. Salg av tjenester 

Grunnbeløpet skal reflektere eiernes satsning på særskilte områder der selskapet forventes å ha en 

pådriverrolle. Grunnbeløpet for 2015-18 utgjøres av 2 deler:  

I. Tilskudd til rekrutterings- og nettverksarbeid. Representantskapet legger til grunn at 

selskapet årlig skal legge ned tilsvarende 1 måneds arbeidsinnsats til dette. 

II. System- og beredskapsarbeid i kommunene. Her ventes en innsats på inntil 3 dager pr. 

kommune. Dette er øremerket tid for kommunene, hvor initiativet ligger hos selskapet.  

 

UTVIKLING 

Det forventes at selskapet i fortsettelsen er en pådriver og legger strategier innenfor utvalgte 

fagområder, som innarbeides i selskapets handlingsplan: 

Planarbeid, kvalitet og beredskap 

 Sikre helhetsperspektivet for VA i planprosesser, både faglig og geografisk 

 Følge opp at beredskapsøvelser blir gjennomført i kommunene, med tilrettelegging gjennom 
case og scenarier. 



 
Ledningsnett 

 Lekkasjesøk på vannlednings- og avløpsnettet 

 Vurdere nettprøvetaking av drikkevann som en fremtidig funksjon 
 
Kartverk 

 Foreslå systemer for tilgjengeliggjøring av data 

 Anbefale simuleringsverktøy 

 Utvikle fagmiljø og nettverk 
 
Kompetanseutvikling og rekruttering 

 Gjennomføre opplæring og veiledning etter eget og kommunenes, og deres eierskaps, behov.  
 
Miljø og klima 

 Prøvetaking i vann, bekker, recipienter, etc. 

 Selskapet skal være en pådriver i miljøspørsmål, med stort fokus på klimaendringer 
 

Selskapet bes fremlegge en plan for en evt. utvidelse av selskapet i løpet av neste fireårsperiode, for 

å ivareta aktuelle utviklingsområder. 


