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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 2017.  
Interimsperioden ble avsluttet 15. april 2018, og Indre Østfold Data IKS skal slettes fra 
Brønnøysundregisterne. 
Per 28. september 2018 har selskapet 5.459.162 kroner til fordeling mellom eierkommunene. 
 
Vurderinger: 
Avviklingsstyret har i hovedsak lagt fordelingsnøkkelen vedtatt i forbindelse med budsjett 2017 til 
grunn for fordeling av selskapets midler. Regnskapsmessig mindreforbruk i driftsregnskapet for 2017 
inneholder kostnader som ikke kan fordeles etter nevnte nøkkel, da regnskapet inneholder kostnader 
for de enkelte kommunene som avviker fra dette. Avviklingsstyret har utarbeidet en fordeling av 
resultat basert på fakturaene og ASW matrisen, i tillegg til poster som har fått fordelingsnøkkel 
vedtatt i forbindelse med budsjett 2017. Dette fremgår av vedlegg til saken. 
 
Avviklingsstyret forslår å fordele midlene som følger mellom de ulike kommunene: 

Kommune Prosent Sum 

Askim kommune 33,02 1 539 199,05 

Eidsberg kommune 24,17 1 322 600,61 

Hobøl kommune 11,37 667 727,83 

Skiptvet kommune 7,94 517 639,09 

Spydeberg kommune 12,12 701 892,75 

Trøgstad kommune 11,38 710 102,67 

Til sammen 100 5 459 162,00 

 
I tillegg til overnevnte summer vil oppgjør av konto frigjøre ca et par tusen kr i renteinntekter. 
 
 



 

 
 
 
Avviklingsstyrets innstilling til vedtak i representantskapet: 

1. Representantskapet godkjenner forslag til fordeling av midler.  
2. Avviklingsstyret gis myndighet til å fordele renteinntektene ved oppgjøret av bankkonto. 

Renteinntektene overføres til Eidsberg kommune som fordeler renteinntektene i forhold til 
fordelingsnøkkelen og overfører midlene til de andre eierkommunene.  
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