
Sak til representantskapet for Mortenstua skole IKS 

Avvikling av selskapet – Innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune 
 

Forslag til innstilling 
1. Representantskapet anbefaler kommunene at Mortenstua skole IKS oppløses som selskap 
2. Det tilrådes at oppløsningstidspunktet settes til 31.12.19 
3. Representantskapet anbefaler at driften innlemmes i Indre Østfold kommune, med en 

forventning om at samtlige av dagens eierkommune fortsatt vil tilbys tjenester etter nærmere 
avtale 

4. Representantskapet ber styret for selskapet om å slutte seg til omstillingsavtalen jf. vedtak i 
fellesnemnda 18. september 2018 

5. Det forutsettes at prosjektadministrasjonen for Indre Østfold kommune 2020 inviterer selskapet 
til tett dialog, felles møtepunkter og relevante prosesser i forbindelse med oppløsning av 
selskapet og innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune 

 

Hva saken gjelder 
Fremtidig organisering av selskapet 

 

Bakgrunn 
Det vises til eiermøte 27.09.18 der fremtidig organisering av selskapet ble drøftet. Prosjekt Indre 

Østfold kommune 2020 la frem en intensjon å avvikle selskapet og innlemme tjenesten i Indre 

Østfold kommune.  

Som majoritetseier ønsker den nye kommunen i større grad å sikre effektiv styring, drift og utvikling 

av tjenestene. Det pekes på at innlemming gir mulighet til å skape synergier med andre tjenester, og 

at man på en annen måte oppnå helhet og sammenheng i tjenestetilbudet. Det er et mål å styrke 

tilbudet til brukerne. 

Indre Østfold kommune 2020 legger vekt på å ivareta de ansatte. Fellesnemnda har gjort vedtak om 

utvidet virkefelt for omstillingsavtalen. Vedtaket innebærer at de ansatte i ulike former for 

interkommunale samarbeid, som nå blir endret, får samme rettigheter som de ansatte i kommunene.  

Som det går frem av innstillingen, forutsettes det at prosjektadministrasjonen for Indre Østfold 

kommune 2020 inviterer selskapet til tett dialog, felles møtepunkter og relevante prosesser i 

forbindelse med oppløsning av selskapet og innlemming av tjenesten i Indre Østfold kommune. 

Det er en gjensidig forståelse for og enighet om at samtlige av eierkommunene skal få tilbud om 

tjenester fra 1. januar 2020. Dagens tjenester vil fortsette til det foreligger forslag til ny avtale. Selve 

samarbeidsformen (vertskommunesamarbeid/ avtalebasert samarbeid) vil avklares nærmere.  

Både Marker, Rakkestad og Skiptvet ønsker fortsatt tilgang på tjenester. Det legges til grunn at 

kommunene skal tilbys tjenester etter samme betingelser. 

 

Vurderinger 
Innstillingen er i tråd med eiernes anbefaling i eiermøtet 27. september 2018. 


