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Bakgrunn og saksopplysninger: 
I representantskapsmøte 24. mars 2017 innstilte representantskapet kommunene på å selge driften 
av Indre Østfold Data IKS til Ikomm AS. Saken var oppe til behandling i kommunestyrene i april 2017, 
og vedtak om salg ble fattet. Avviklingsstyre ble utnevnt i representantskapsmøte 24. mars, og 
driften av selskapet ble overdratt til Ikomm 15. mai samme år.  
 
Årsregnskap, årsmelding og revisjonsberetning for 2017 er vedlagt. 
 
 
 
Vurderinger: 
Årsregnskapet for drift viser et mindreforbruk på 1.250.771,43 kroner. 
 
Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i ordinær drift hele året, men til tross for beslutningen om å 
avvikle selskapet ble det ikke utarbeidet en budsjettjustering for perioden med ordinær drift. 
Avviklingsstyret har hatt fokus på å avvikle selskapet så kostnadseffektivt som mulig. 
 
Eierkommunene har innbetalt tilskudd til driften for 6 måneder, til tross for ordinær drift frem til 15. 
mai. Ordinære driftskostnader som selskapet har mottatt fakturaer på i 2017 og som gjelder drift 
etter 15. mai er viderefakturert til Ikomm AS. 
Kostnadsfordelingen mellom kommunene er gjort i henhold til ASW-matrisen og spesifiseringer på 
fakturaene. Øvrige driftskostnader er fordelt etter fordelingsnøkkel vedtatt i økonomi og 
handlingsplanen for 2017. 
 
Av ekstraordinære kostnader kan nevnes sluttoppgjør til tidligere daglig leder, utgifter til juridiske 
tjenester som eierkommunene har hatt i fellesskap og overkurs ved innfrielse av fastrentelån. 
I forbindelse med endelig oppgjør av selskapets verdier, må det tas hensyn til fordelingen av 
mindreforbruket i 2017. 
 
Kapitalregnskapet viser et udekket forbruk på 8.491.677,78 kroner, som i hovedsak gjelder innfrielse 
av lån med fradrag for inntekter vedrørende overdragelse av selskapets eiendeler. 
 
 



 

 
 
 
Avviklingsstyrets innstilling til vedtak i representantskapet: 
Representantskapet godkjenner årsregnskapet og årsmelding for 2017, og tar revisjonsberetningen 
til etterretning.  
 
Årets mindreforbruk på 1.250.771,43 kroner foreslås overført til disposisjonsfond  
(art 2.56.080.6901 Disposisjonsfond). Underdekningen i kapitalregnskapet på 8.491.677,78 kroner 
foreslås finansiert med disposisjonsfond, fordelt med 5.102.935,- fra Likviditetsstyrking som ble gjort 
i 2010 (art 5.56.080.6900) og 3.388.742,78 kroner fra ordinært disposisjonsfond (art 2.56.080.6901). 
 
 
 
 


