
 
Møteinnkalling 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat representantskap 
 
 
 
Møtested:      Marker kommune, møterom Kommunestyresalen 
Tidspunkt: 26.04.2019 kl. 09.30 
 
Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post 
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Representantene kontakter selv sine vararepresentanter. 
 
 
 
Rakkestad, 12.04.19 
 
Petter Schou 
Representantskapsleder  
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Saksnr.: 2019/166 
Dokumentnr.: 1 
Løpenr.: 80478/2019 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 26.04.2019 19/1 

 
 
Konstituering 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak: 
1. Den fremlagte innkallingen til representantskapets møte godkjennes. 
2. Den fremlagte sakslisten til representantskapets møte godkjennes.  
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen. 

 
 
Rakkestad, 11.04.2019  
Tore Johansen/s 
Styreleder 
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Saksnr.: 2019/167 
Dokumentnr.: 77 
Løpenr.: 51981/2019 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 29.03.2019 19/4 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 26.04.2019 19/2 

 
 
Årsberetning 2018 - Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak og innstilling som fremlegges til behandling 
for representantskapet i IØKUS IKS: 
 

1. Utarbeidet Årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2018, vedtas 
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering 

 
Rakkestad, 08.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 29.03.2019: 
Styreleder innledet saken. 
Dagligleder redegjorde for saken. 
Vedtak som innstilt. 
 

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres vedtak og innstilling 29.03.2019: 
 

1. Utarbeidet Årsberetning for Kontrollutvalgssekretariatet for året 2018, vedtas 
2. Beretningen sendes eierkommunene til orientering 

 
 
 
 

Vedlegg 
 Årsberetning 2018 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Eierstrategien for IØKUS IKS 
 Selskapsavtalen for IØKUS IKS 
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Saksopplysninger 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper §4 
heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. mai.  
Kommunelovens §48.5 sier: 

«I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme 
kommunens eller fylkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som 
ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen 
eller fylkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som 
planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten. 
Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i fylkeskommunen 
eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges 
iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillings- 
og diskrimineringsloven, samt for å fremme formålene i likestillings- og diskrimineringsloven 
når det gjelder etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, 
kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.»   

Vurdering 
Årsberetningen er et nødvendig og viktig dokument for våre eiere og sekretariatet selv. 
Sammen med det tallmessige årsregnskapet med vedlegg og noter, gir den etter daglig 
leders mening en helhetlig oppsummering av kontrollutvalgssekretariatet for året 2018.  
Det er i årsberetningen gjort vurderinger opp mot lovverket ut fra at selskapet har kun to 
stillingshjemler som er besatt av to personer, dette kommer særlig til syne under punktene 
om likestilling, etisk reglement og ifht. manglende opprettelse av ansettelses-, forhandlings- 
og arbeidsmiljøutvalg.  
Det vises for øvrig til selve beretningen. 
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Årsberetning – IØKUS IKS 2018 - 3 – 

1. Innledning  
 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS skal sørge for sekretærbistand til 
eierkommunenes kontrollutvalg i henhold til kommunelovens § 77 pkt. 10, og forskrift for 
kontrollutvalg.  
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen, og det har blitt lovfestet at 
utvalget skal velges på det konstituerende møtet i kommunestyret. Kontrollutvalget er 
kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens 
virksomhet. Kontrollutvalget skal påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten 
er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. 

2. Organisering 

2.1 IØKUS IKS 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ble opprettet 01.01.2005. Sekretariatet er 
opprettet med hjemmel i lov av 29.1.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 

 
Eierkommunene består av følgende 11 kommuner: 
Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad og Våler.  

 

2.2 Representantskapet: 
Representantskapet består av politisk valgte representanter fra hver av kommunene.  
 

 

 
De to største kommunene målt i innbyggertall, Askim og Eidsberg, har to stemmer hver i 
representantskapet, de øvrige kommunene har én stemme hver. Det vises for øvrig til 
selskapsavtalen/vedtektene for IØKUS IKS.  

2.3 Styret 
Styret har siden april 2016 bestått av følgende medlemmer: 
  
Faste medlemmer Personlig varamedlem 
Tore Johansen, leder Sissel Jøssang 
Kjell Ove Tangen, nestleder Andre Bjerke  
Unni Gangnæs Kjetil Igletjern 

 
De styrende organers oppgaver framkommer av selskapsavtalen/vedtektene. 
 

Representantskapet 2015-2019 består av: 
Ordfører Petter Schou, Leder  
Ordfører Geir Aarbu  
Ordfører Thor Hals 
Ordfører Erik Unaas 
Ordfører Olav Breivik 
Ordfører Kjersti Nythe Nilsen 
Ordfører Ellen Solbrække  
Ordfører Thor Håkon Ramberg 
Ordfører Svein Olav Agnalt  
Ordfører Svend Saxe Frøshaug  
Ordfører Reidar Kaabbel  

Spydeberg 
Aremark  
Askim  
Eidsberg  
Hobøl 
Marker 
Rakkestad 
Rømskog 
Skiptvet 
Trøgstad  
Våler  
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3. Finansiering 
 
Av selskapsavtalen og vedtektene framgår det hvordan utgiftene til drift av Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat IKS skal fordeles mellom eierkommunene.  
Eierkommunene betaler etter en fordelingsnøkkel der grunnbeløpet i 2018 var på 50.000,- og 
resten av utgiftene fordeles i henhold til innbyggertall. Innbyggertallene blir regulert hvert 
valgår.  
 

4. Kontrollutvalgssekretariatets oppgaver 
 

 Administrere møtene – Skrive og sende innkallinger og protokoller, reservere 
møterom og sette opp møteplan.  

 Saksbehandle – Innhente informasjon, opplyse saken, skrive saksfremlegg og 
forslag til vedtak.  

 Bestiller rolle – Utfører bestilling av forvaltningsrevisjoner mm av revisjonen på 
vegne av utvalgene  

 Utrede - Sekretariatet kan skrive planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, 
utarbeide overordnet analyse og gjennomføre selskapskontroll. Dette utføres i dag av 
revisjonen (se pkt. 7). Sekretariatet har ansvar for å utrede valg av revisjonsordning 
og valg av revisor for eierkommunene etter bestilling fra 
kontrollutvalg/kommunestyret.  

 Gi råd – Være kompetent diskusjonspartner for kontrollutvalgene og gi 
kunnskapsbaserte innspill og råd i aktuelle saker. Sekretariatet etterstreber å være 
orientert om aktuelle saker i den enkelte kommune, og er «til enhver tid» tilgjengelige 
for utvalgene.  

 Koordinere kontakt med revisor og rådmann. Delta på koordineringsmøter for 
samordning av kommunale og statlige tilsyn.  
 

Sekretariatet har i tillegg ansvar for at kontrollutvalgenes vedtak og innstilliger videresendes 
til riktig instans for viderebehandling, og at vedtakene følges opp.  
Det er innarbeidet gode rutiner for kontakt utenom møtene mellom utvalgsledere og 
sekretariatet. Sekretariatet har i tillegg dialog med Indre Østfold Kommunerevisjon i forkant 
av hver møterunde. 
 
4.1 Kommunesammenslåing  
Fem av IØKUS’ eierkommuner, Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Askim og Eidsberg, har vedtatt 
å slå seg sammen til en kommune i 2020, Indre Østfold kommune. Dessuten har Rømskog 
kommune vedtatt sammenslutning med Aurskog – Høland kommune. Sekretariatet har 
fremmet saker for valg av revisjonsordning og valg av revisor til fellesnemd for begge 
sammenslåingene, samt bistått i sak om valg av sekretariatsordning. 26. februar ble det 
avholdt et fellesmøte for kontrollutvalgene i de fem IØ kommunene. Arbeidet vedr. 
kommunesammenslåing sluttføres i 2019. 
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5. Møtevirksomhet og aktiviteter 2018 

5.1  Møtevirksomhet: 
 Antall møter Antall saker 
Representantskapet  2 6 
Styret  4 20 
Aremark kontrollutvalg 7 33 
Askim kontrollutvalg 6 35 
Eidsberg kontrollutvalg 4 28 
Hobøl kontrollutvalg 5 36 
Marker kontrollutvalg 6 32 
Rakkestad kontrollutvalg 4 30 
Rømskog kontrollutvalg 4 32 
Skiptvet kontrollutvalg 4 30 
Spydeberg kontrollutvalg 4 52 
Trøgstad kontrollutvalg 5 36 
Våler kontrollutvalg 4 28 
Totalt  59 430 

 
I tillegg er det avholdt et fellesmøte med 5K kommunenes kontrollutvalg og et møte med 
styret i ØKUS. 

5.2 Aktiviteter som bør nevnes: 
 Styret i Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) tok i 2018 opp tråden om mulig 

fusjon mellom selskapene. Styreleder i respektive selskaper, nestleder i ØKUS, 
representantskapsleder i IØKUS IKSs og de daglige lederne hadde møte tidlig i 
september. De daglige lederne utarbeidet på bakgrunn av møtet en 
mulighetsvurdering som ble fremlagt for styret/representantskap i oktober. Det ble så 
vedtatt å utarbeide en konseptforslag med bistand fra ekstern rådgiver. Arbeidet 
videreføres i 2019.  

 Daglig leder har gjennomført og bestått 6 eksamener (60 sp) i forbindelse med 
master i Offentlig ledelse og styring, for å imøtekomme kravet om kompetanse som 
ble påpekt i ressursgjennomgangen og i eierstrategien. Målet er å levere 
masteravhandlingen (30 sp) i 2019. 

 Sekretariatet har deltatt på NKRFs kontrollutvalgskonferanse for 2018  
 Sekretariatet har deltatt på to nettverkssamlinger for kontrollutvalgssekretariat 

(IØKUS, TEMARK, Bærum, Buskerud, FIKS, VIKS, ØKUS og ROKUS). 
 

6. Utviklingsområder/eierstrategier 
Det er vedtatt en eierstrategi for selskapet som gjelder for perioden 2016 - 2019. 

Status for utviklingsområdene i eierstrategien: 

 Effektiviserer administrasjonsarbeidet i henhold til konklusjonene fra 
ressursgjennomgangen av selskapet.  

- Fra 01.01.2017 gikk sekretariatet over til helelektronisk arkiv.  
- Alle utvalgene har nå enten fått nettbrett eller funnet andre løsninger som gjør 

at dokumenter kun sendes dem elektronisk.  
 Utvikle saksbehandlerrollen.  

- Se pkt. 4  
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 Styrker veilederrollen  
- Se pkt. 5.2 og 4  

 Følger opp kommunelovutvalgets utredning vedrørende kontroll- og 
tilsynsoppgavene i kommunene, med informasjon og anbefalinger i eiermøter. 
På grunnlag av dette kommer styret med forslag om hvordan 
utrederfunksjonen kan innrettes med tilhørende ressursbehov, og når evt. 
oppgavene bør overtas.  

- Det er nå klart at selskapskontroll skal ligge hos revisjon jf. ny kommunelov. 
Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal utarbeides på bakgrunn 
av overordnet risikovurderinger. Det er derfor nå naturlig at de som utfører 
planverket også utfører risikovurderingene. Planverkene bør ligge på 
bestillersiden og derfor utføres av sekretariatet. Pr.dd utføres dette av 
revisjonen. Sekretariatet er faglig sett rustet og forberedt til å skrive planer, og 
utarbeide risikovurderinger, imidlertid vil det gi store utfordringer for selskapet 
mtp økonomi og personell å ta på seg disse oppgavene pr. d.d. Etter 2020 når 
den nye storkommunen Indre Østfold trer i kraft bør disse oppgavene legges 
til sekretariatet.   

 Arbeider for et formalisert samarbeid eller sammenslåing med tilstøtende 
kontrollutvalgssekretariat, fortrinnsvis Østfold Kontrollutvalgssekretariat.  

- Styret har hatt møte med ØKUS i 2018, se pkt 5.2.  

Vi presiserer at flere av områdene er avhengig av en kontinuerlig prosess. 
 

7. Personal/årsverk 

Sekretariatet har to årsverk. Det er i 2018 avholdt medarbeidersamtale med de ansatte. 
 

8. Lokaliteter og arbeidsmiljø 
 
Kontrollutvalgssekretariatet leier lokaler i Industriveien 6 i Rakkestad kommune. Det er i 
tillegg tilrettelagt for mobilt kontor. 
 
Sekretariatet har en avtale om IKT med Indre Østfold Kommunerevisjon IKS, som igjen 
kjøper IKT-tjenestene av Fredrikstad kommune. IØKUS er på samme måte som andre 
offentlige organer underlagt arkivloven og har også journal- og arkivansvaret for 
kontrollutvalgene. Sekretariatet benytter saks- og arkivsystemet ePhorte som 
saksbehandlingssystem og arkiv.  
For å tilrettelegge for faglig utvikling i et lite arbeidsmiljø har sekretariatet knyttet kontakter 
med nærliggende sekretariat gjennom “Oslofjordsamarbeidet” og deltar på fagsamlinger for 
sekretariat i regi av NKRF. Dette bidrar til faglig felleskap og utvikling, samt at gode råd er 
kun en tlf unna. 
 

9. Ansettelsesutvalg, Forhandlingsutvalg, og Arbeidsmiljøutvalg 
 
Da Sekretariatet består av to ansatte, - er ingen av de ovenstående utvalg opprettet. 
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10. Etiske retningslinjer 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS er medlem av NKRF, og styret har vedtatt at 
ansatte og medlemmer av styret i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS skal ha «Etiske 
retningslinjer for NKRFs medlemmer» som rettesnor for sin virksomhet. De ble revidert i 
2016 og skulle ha blitt revidert på nytt i 2018 i tråd med styrets vedtak av 06.06.2016, dette 
vil imidlertid bli gjennomført våren 2019.  
Med bakgrunn i at selskapet har kun to ansatte er følgende tiltak gjennomført for å sikre 
betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten jf. kommuneloven §48.5, det er 
utarbeidet en plakat over hovedpunktene i reglementet som henger synlig, de etiske 
retningslinjene er tema i medarbeidersamtaler og når det dukker opp relevante 
problemstillinger knyttet til tema.  

11. Status likestilling 

11.1 Styret 
Lovkrav om kvinnerepresentasjon er oppfylt i styrende organ, inneværende års styre har 
bestått av 2 menn og 1 kvinne. 

11.2 Administrasjonen og øvrig personal  
Det er to faste stillingshjemmeler i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. Begge 
stillingene er besatt av kvinner. Selskapet vil ved evt. forandringer ved personalsituasjonen 
vurdere situasjonen opp mot likestillings- og diskrimineringsloven, jf. koml.§48.5. 
 

12. Økonomi og årsregnskap 

12.1 Budsjett og regnskap 
Regnskapet, herunder lønningsregnskapet, føres av Aremark kommune. Revisor er Indre 
Østfold Kommunerevisjon. 
 
Årets budsjett var på kr. 1.840.000,- på inntekter / brukerbetalinger samt 100.000,- fra 
driftsfond til bruk på inventar og utstyr, samlet var årets budsjett på 1.940.000,- på inntekter 
og kr. 1.940.000,- på utgifter.  
Resultatet viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på kr. 355.771,05 
 
Fra og med 2018 er egenkapitalinnskuddet til KLP ført i kapital-/investeringsregnskapet med 
kr 2.050,-. Dette har ikke vært gjort tidligere, da beløpet var lite når selskapet startet opp. 
Dette har hvert år blitt utgiftsført i driftsregnskapet. Det er ikke tidligere budsjettert i kapital-
/investeringsregnskapet, og mangler av den grunn finansiering på årets utgift.  
Det bør i årets regnskap vedtas finansiering av udekket beløp i kapitalregnskapet på kr 
2.050,- ved bruk av disposisjonsfond, samt at det samtidig vedtas finansiering av 
egenkapitalinnskuddet på kr 2.500,-. 

12.2 Godtgjøring til styret og daglig leders lønn 
Representantskapet vedtar etter innstilling fra valgkomiteen styrerhonorar for IKSer i Indre 
Østfold. IØKUS IKS er plassert i gruppe 3, etter justeringer gjort av valgkomiteen i 2016 
utgjør styrehonorarene i 2018:  
- Styremedlemmer: kroner 1.273,- per styremøte  
- Styreleders faste honorar: 10.609,- per år, inkludert her ligger deltakelse på eiermøter.  
 
Daglig leder lønnes i lønnskode 4351 adm. dir. Styret fastsetter daglig leders lønn.  
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12.3 Fremtidig drift 
Det er generelt et økt fokus på kontroll og tilsyn i samfunnet. Selskapets eierstrategi gir klart 
uttrykk for at man ønsker å utvide og utvikle utførerrollen til sekretariatet. På bakgrunn av 
overstående og selskapets stabile økonomi, mener styret at forutsetningen om fortsatt drift er 
til stede. Styret vil i tråd med eierstrategien kontinuerlig vurdere situasjonen for sekretariatet 
sett opp mot ny kommunelov og kommunereformen. Se også pkt. 6 og 7. 
 

12.4 Kommentarer til regnskapsresultatet  
Årets regnskap er avsluttet med et positivt regnskapsmessig resultat på kr. 355.771,05.  
Årsaken til mindreforbruket er følgende:  

- Refusjoner på lønnsområdet ved sykdom er 130.000.- det er kjøpt eksterne tjenester 
for ca 30.000,-. Sum lønn inkl sosiale utgifter viser 70.000,- mindre enn budsjettert, 
det skyldes bla. et premieavvik, mindre i arbeidsgiveravgift og færre styremøter enn 
estimert i 2018. I tillegg er det generelt blitt innbetalt mindre i pensjon enn beregnet.  

- Sum kjøp av varer og tjenester viser ca 165.000,- mindre enn budsjettert. Av fjorårets 
mindreforbruk på 375.040,31 ble det vedtatt avsatt 100.000,- til å styrke årets 
driftsbudsjett på området inventar og utstyr. Det er bla. innkjøpt nye hev/senk 
kontorpulter og ergonomiske stoler, dette ble rimeligere enn beregnet så 90.000,- av 
de 165.000,- ligger her. Videre er det betalt 24.000,- mindre i husleie/energi enn 
budsjettert, og for øvrig skyldes mindreforbruket generell nøktern drift.  

 
Av mindreforbruket på kr. 355.771,05 foreslås 2.050,- til finansiering av udekket beløp i 
kapitalregnskapet, samtidig vedtas finansiering av egenkapitalinnskuddet for 2019 på kr 
2.500,-. De resterende 351.221,05 foreslås avsatt til disposisjonsfond.  
 
Årsrapporten ar avlagt 15.03.2019 og legges frem for endelig vedtak i styremøte 29.03.2019 
   
 
 
     Rakkestad, 15.03.2019 
 
 
 
 
 
 
…………………. ……………………..  …………………. ……………………. 
 
Tore Johansen Kjell Ove Tangen  Unni Gangnæs Anita Rovedal 
Aremark             Askim                                  Eidsberg  Daglig leder 
Styreleder             Nestleder     Medlem     
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Saksnr.: 2019/167 
Dokumentnr.: 78 
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Klassering: 033 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 29.03.2019 19/5 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 26.04.2019 19/3 

 
 
Årsregnskap 2018 for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

 

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges for representantskapet i 
Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS: 
 
1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2018 

fastsettes 
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2018 på kr. 355.771,05 

Av driftsoverskuddet vedtas 2.050,- avsatt til finansiering av udekket beløp i 
kapitalregnskapet. Videre vedtas det finansiering av egenkapitalinnskuddet for 2019 på 
kr 2.500,-.  
Resterende driftsoverskudd på 351.221,05 foreslås avsatt til disposisjonsfond.  

 
Rakkestad, 19.03.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 29.03.2019: 
Styreleder innledet saken. 
Daglig leder redegjorde for saken. 
Vedtak som innstilt. 
 

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres vedtak og innstilling 29.03.2019: 
1. Det fremlagte årsregnskap for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS for 2018 

fastsettes 
2. Regnskapet viser et driftsoverskudd for 2018 på kr. 355.771,05 

Av driftsoverskuddet vedtas 2.050,- avsatt til finansiering av udekket beløp i 
kapitalregnskapet. Videre vedtas det finansiering av egenkapitalinnskuddet for 2019 på 
kr 2.500,-.  
Resterende driftsoverskudd på 351.221,05 foreslås avsatt til disposisjonsfond.  

 
 
 

Vedlegg 
 Regnskap med vedlegg for 2018 
 Revisjonsberetning for 2018 
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Årsberetning 2018 for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 

Saksopplysninger 
I forskrift om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper § 4 
heter det bl.a. at årsregnskapet med revisjonsberetning og årsberetning skal fastsettes av 
representantskapet før 1. mai. 
 
Kommuneloven § 48 omhandler årsregnskapet og årsberetningen. Den sier bla.: 

1. Kommuner og fylkeskommuner skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap og 
årsberetning.  
2. Årsregnskapet skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og 
anvendelsen av midlene. Alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet 
for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Årsregnskapet 
skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk.  
3. [...] Vedtaket må angi disponering av regnskapsmessig overskudd eller dekning av 
regnskapsmessig underskudd.  

 
Lov om Interkommunale selskaper § 27 sier følgende om regnskapet:  

Selskapet har regnskapsplikt etter regnskapsloven. Det kan i selskapsavtalen bestemmes at 
selskapet i stedet skal avgi regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapet har 
bokføringsplikt etter bokføringsloven. 
Regnskapet og årsberetningen fastsettes av representantskapet. Styret fremlegger forslag til 
årsregnskap og årsberetning. 
 

Vurdering 
Daglig leder mener at det avlagte regnskapet gir et korrekt bilde av sekretariatet i driftsåret 
2018. Årets driftsoverskudd er på drøye 355.700 kroner og skyldes hovedsakelig, som det er 
nevnt i årsberetningen refusjoner på lønnsområdet, premieavvik, innsparinger og generell 
nøktern drift.  
 
Nytt for 2018 er egenkapitalinnskuddet til KLP som er ført i kapital-/investeringsregnskapet 
med kr 2.050,-. Dette har ikke vært gjort tidligere, da beløpet var lite når selskapet startet 
opp i 2005, frem til nå har dette hvert år blitt utgiftsført i driftsregnskapet. Det har derfor 
heller ikke tidligere blitt budsjettert i kapital-/investeringsregnskapet, og vi mangler av den 
grunn finansiering på årets (2019) utgift.  
Vi foreslår derfor at det vedtas finansiering av udekket beløp i kapitalregnskapet på kr 
2.050,- ved bruk av driftsoverskuddet, samt at det samtidig vedtas finansiering av 
egenkapitalinnskuddet for 2019 på kr 2.500,-. 
Resterende driftsoverskudd på 351.221,05 foreslås avsatt til disposisjonsfond. 
 
Evt. spørsmål besvares av styreleder. 
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Saksnr.: 2019/167 
Dokumentnr.: 90 
Løpenr.: 82713/2019 
Klassering: 033 
Saksbehandler: Anita Rovedal 

 
 

Møtebok 
 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 23.04.2019 19/10 
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 26.04.2019 19/4 

 
 
Selskapsavtale for Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 

Daglig leders innstilling 
Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak og innstilling til representantskapet: 
  
 Legges frem uten innstilling men med ulike forslag/betrakninger 
  

 
Rakkestad, 15.04.2019 
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS 
 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat styres behandling 23.04.2019: 
Styret har drøftet saken pr. mail og gjort seg følgende betraktninger: 
 
Styret tar Fellesnemdas vedtak av 02.04.2019 til etterretning da vedtaket gir signaler om i 
hvilken retning de ønsker utviklingen for selskapet.  Siden styret i møtet 29.03 fremla sitt 
primærforslag må det være opp til eierne å vurdere dette opp mot Fellesnemdas vedtak.  
 
Unni Gangnæs fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Styret tar Indre Østfold kommunes fellesnemds vedtak av 02.04.2019 til etterretning. 
2. IØKUS IKS fakturerer eierkommunene etter nåværende selskapsavtale frem til 

01.07.2020, eller frem til en avklaring finner sted.   
3. Styret fremmer følgende innstilling til representantskapet: 

IØKUS IKS fakturerer eierkommunene etter nåværende selskapsavtale frem til 
01.07.2020, eller frem til en avklaring finner sted.   
 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat styres vedtak 23.04.2019: 
1. Styret tar Indre Østfold kommunes fellesnemds vedtak av 02.04.2019 til etterretning. 
2. IØKUS IKS fakturerer eierkommunene etter nåværende selskapsavtale frem til 

01.07.2020, eller frem til en avklaring finner sted.   
3. Styret fremmer følgende innstilling til representantskapet: 

IØKUS IKS fakturerer eierkommunene etter nåværende selskapsavtale frem til 
01.07.2020, eller frem til en avklaring finner sted.   
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Sammendrag 
Som et resultat av kommunereformen er det behov for å revidere selskapsavtalen med 
hensyn til ny eierstruktur og derigjennom ny finansieringsmodell. 
 
Styret hadde ny selskapsavtale til behandling i styremøte 29.03.2019. Fellesnemda vedtok 
02.04.2019 følgende:  
 

Fellesnemnda vedtar å takke ja til invitasjonen fra Nordre Follo kommune til å være med på 
en anbudsutlysing om Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS og Kommunerevisjon Indre 
Østfold IKS' sine oppgaver. 
Indre Østfold kommune anbefaler at det startes en prosess for utmelding av disse IKS'ene. 

 
Fellesnemda i nye Aurskog-Høland kommune har vedtatt å ikke videreføre eierskapet i 
selskapet. Dette innebærer at kontrollutvalgssekretariatet pr 31.06.20201 har fem eller seks 
eiere avhengig av endelig vedtak for Indre Østfold kommune: Rakkestad, Aremark, Marker, 
Skiptvet og Våler og Indre Østfold kommune.  Situasjonen fremstår som uavklart, og med til 
dels blandede signaler fra eierne.  
 
Da fellesnemda i Indre Østfold sitt vedtak endret forutsetningene for styrets forslaget til ny 
selskapsavtale, har det vært utfordrende for styret å få utarbeidet et nytt forslag innen 
representantskapsmøtet. Styret ønsker klare signaler fra representantskapet slik at det kan 
fremmes et realistisk forslag.  
 

Vedlegg 
 Utkast til ny selskapsavtale 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
 Lov om interkommunale selskaper 
 Lov om offentlige anskaffelser 
 Hovedavtalen for konkurranseutsatte bedrifter 

 

Saksopplysninger 
Størrelsen på eiernes innbetaling til selskapet er avhengig av antall eiere og hvilken 
betalingsmodell som velges. Det presenteres her tre alternative betalingsmodeller samt 
konsekvens for eierbetaling avhengig om Indre Østfold kommune deltar videre eller ikke.  
 
Dersom en eierkommune vedtar konkurranseutsetting er et selskap organisert som et IKS 
for det meste avskåret fra å delta i anbudskonkurranse da det skal drives i egenregi og kun 
kan drive kommersiell virksomhet innenfor 20% av totalt budsjett2. Noe forenklet vil det i 
IØKUS dreie seg om 20% av totalbudsjett på 1 840 000, altså en begrensing på salg av 
tjenester til kr 368 000,-. For eksempel vil et samlet tilbud i denne prisklassen til Nordre Follo 
kommune og Indre Østfold kommune være mindre fordelaktig for de øvrige eierne. Om Indre 

 
1 Forutsatt rettidig oppsigelse 
2 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 (dette reguleres for øvrig av domsavsigelser) ikke må overstige 20 % av 
selskapets totale omsetning. 
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Østfold kommune hadde valgt å bli igjen på eiersiden, ville imidlertid situasjonen blitt en 
annen. Et eventuelt salg av tjenester til for eksempel Nordre Follo vil ikke gjøre 
eierbetalingen lavere, men ved årets slutt kan det, om det er mindreforbruk, bestemme å 
tilbakebetale mindreforbruket til eierne i stedet for å sette dette av på disposisjonsfond. Slik 
sett er den rimeligste løsningen for eierne å få flere kommuner med på eiersiden. 
 
Sekretariat for kontrollutvalg er et lovregulert område hvor prinsippet om uavhengighet til 
rådmann og administrasjon står sterkt. Dette vises blant annet gjennom bestemmelsene i 
kommuneloven om at det er kontrollutvalget som innstiller til kommunestyret om valg av 
sekretariatsordning (egenregi eller kjøp av tjenester). Deretter innstiller kontrollutvalget til 
kommunestyret om valg av selskap i det markedet det er vedtatt å operere i. Samtidig som 
organisering og valg av selskap ligger til kontrollutvalg og kommunestyre å vurdere, har 
kommunene som eiere behov for styring og kontroll. Disse to sporene synes som noe 
vanskelige å omforene i en felles kurs for styring av selskapet.  
 
Fellesnemda for Indre Østfold kommunes vedtak om mulig utmelding innebærer store 
praktiske og økonomiske konsekvenser for de øvrige eierne.  
 
Derfor vurderer styret at det kan værer verdt å bemerke at vedtaket inneholder enkelte 
formalfeil.  Behandlingen av saken ligger tilgjengelig på nett-tv, hvor det fremgår at saken 
legges frem etter innstilling fra prosjektgruppe økonomistyring og eierskap. Det er imidlertid 
kontrollutvalgene som har innstillingsrett i saken. Videre fremmes det et muntlig forslag som 
heller ikke nedtegnes skriftlig i møtet. Vedtakets innhold blir da også endret fra det oppleste 
Fellesnemda vedtar å gå i dialog med Nordre Follo for å bli med på anbudsordning på saken 
til i protokollen være formulert som Fellesnemnda vedtar å takke ja til invitasjonen fra Nordre 
Follo kommune til å være med på en anbudsutlysing om Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat IKS og Kommunerevisjon Indre Østfold IKS' sine oppgaver. Indre 
Østfold kommune anbefaler at det startes en prosess for utmelding av disse IKS'ene.   
 
Det kan synes som at det har vært en noe tilfeldig behandling av en sak med relativt 
omfattende praktiske og økonomiske konsekvenser for både eierkollegiet og selskapet.  
 
Sekretariatet har vært i forhandlinger med Østfold kontrollutvalgssekretariatet, ØKUS. 
IØKUS’ styre vedtok sammenslåing, mens styret i ØKUS vedtok dessverre å ikke gå i videre 
forhandlinger. Styret er kjent med at det på ordførernivå har vært initiert en prosess om å få 
til en sammenslåing/fusjon med to eller flere av sekretariater i Viken, men er ikke informert 
om status rundt dette.  
 
Det er pr. nå ikke igangsatt prosesser om sammenslåing med noen av de øvrige 
omkringliggende sekretariatene, Follo (FIKS), Romerike (ROKUS) eller Buskerud (KUBIS). 
Styret er kjent med at disse tre også er i dialog seg imellom om fusjon, men styret kjenner 
ikke situasjonen for øvrig rundt dette. Nordre Follo kommune har som nevnt ovenfor vedtatt 
å ikke bli værende på eiersiden i FIKS (Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat, 
som er et interkommunalt samarbeid etter koml. § 27) 
 
Som representantskapet er kjent med så har styret hatt møter med representanter fra både 
ROKUS og FIKS for å utrede muligheter for sammenslåing, uten at det ga resultater. 
Selskapets styre og ansatte er av den klare oppfatning at et større sekretariat med flere 
ansatte og derav bredere fagmiljø og mer robust organisasjon absolutt er å foretrekke. Ikke 
under noen omstendighet vil det anbefales å gå tilbake til tidligere modell med bare en 
ansatt, selv om selskapet får halvert antall eiere.  
 
Ny kommunelov endrer i noe grad sekretariatenes oppgavetilfang. Det legges bla. opp til at 
planverk for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal utarbeides av sekretariatet, 
dessuten anbefales det fra bransjeorganisasjonene at risiko og vesentlighetsvurderingene 
som planene bygger på også bør utarbeides et sekretariatet. Styret støtter denne 
tilnærmingen og ser at det faglig synes som en bedre løsning enn dagens hvor revisor i stor 
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grad selv er premissleverandør på disse områdene. Den nye kommuneloven legger generelt 
mer fokus på egenkontroll, og styret ser at kontrollutvalgenes stilling i den forbindelse kan og 
bør forstekes. Kommuner av et visst omfang som velger helt eller delvis frikjøp av politikere 
generer også mer arbeid til sekretariatene. 
 

Økonomiske konsekvenser 
Nedenfor presenteres betalingsmodeller ut fra følgende scenarier:  
Eierbetaling med Indre Østfold kommune x 4 betalingsmodeller 
Eierbetaling uten Indre Østfold kommune x 1 betalingsmodell 
 
Ved uttreden av interkommunale selskaper kommer bestemmelsene om deltakernes ansvar 
i IKS-loven til anvendelse, samt eierkommunenes forpliktelser for pensjonskostnader.  
Pensjonsforpliktelsene er pr. nå drøye 900.000,- 
 
Det er i alternativene under tatt utgangspunkt i dagens budsjett på 1.840.000,-. 
 
Alternativ 1: 
I dag betaler de 5 kommunen som utgjør Indre Østfold kommune til sammen 1 101 400,- 
denne modellen vil gi dem en reduksjon på over 50%. Pr nå har selskapet 1.138.497,67 kr 
på disposisjonsfond, det foreslås at det brukes 250.000,- av disposisjonsfond pr. år i de to 
neste årene for å redusere eierbetalingene, ut fra % av innbyggere.  
 

 
Alternativ 2: 
Her er fordelingen 1/3 grunnbeløp og 2/3 stipulert forbruk, etter modell fra ØKUS har.  
 

 
 
Siden det i IØKUS ikke er ført timer pr. kommune tidligere, er det tatt utgangspunkt i timene 
fra ØKUS med noen korrigeringer. 
Alternativet viser en timefordeling som følger: 
 

Timer  IØKUS  ØKUS 
<250 Aremark Hvaler, Råde 216 timer og Rygge 250 
300 Marker og Skiptvet  
350 Rakkestad og Våler Sarpsborg 400 timer 
450 Indre Østfold Fredrikstad  
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Alternativet gir en timepris på 543,- ved et totalbudsjett på 1.840.000,- sammenlignet har 
ØKUS en timepris på 727,- 
Merk at her «mangler» kr. 140.668,- det resterende bør finansieres via disposisjonsfond. 
Alternativet viser at det er gunstig om selskapet fikk en eier til. 
 
 
Alternativ 3: 
Dette alternativet er ikke gjort ferdig. Her er modellen at 40% av totalbudsjettet fordeles etter 
innbyggere og 60% etter antatt timebruk. Alternativet viser tydelig at denne modellen vil slå 
ugunstig ut for Indre Østfold kommune når det er én stor og flere små eierkommuner. 
 

 
 
Alternativ 4: 
Alternativet viser en fordeling hvor 80% av budsjettet fordeles likt mellom eierne og 20% av 
budsjettet fordeles etter innbyggere.  

 
 
Alternativ 5: 
Alternativet er tilsvarende alternativ 1, men uten Indre Østfold kommune på eiersiden. 
250.000,- dekkes av disposisjonsfond. 
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Ansattes medbestemmelse 
 Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat er medlem av KS-bedrift og følgelig er selskapets to 
ansatte omfattet av Hovedavtalen for konkurranseutsatte bedrifter.  
 
Situasjonen oppleves som uavklart og uoversiktlig, og de ansatte er satt i en sårbar 
situasjon i egen arbeidshverdag. Det er ikke unaturlig at situasjonen påvirker de ansattes 
arbeidsmiljø i negativ forstand. 
 
Medbestemmelse og samarbeid med arbeidsgiver er viktige elementer i den norske 
arbeidslivsmodellen. Styret kan ikke se at lov og- avtaleverket om medbestemmelse og 
informasjon er vurdert av eierne over hodet slik saken har blitt lagt frem for styret og 
virksomhetens ansatte.  
 

Vurdering 
Det fremstår som klart for styret at om fortsatt eksistens for selskapet er et mål, så vil en 
prismodell etter alternativ 1, 2 eller 4 være mest rettferdig og jevnbyrdig for alle 
deltakerkommunene. En eventuell kontrakt med salg av tjenester til andre kommuner vil 
kunne bidra til lavere eierbetaling ved at et eventuelt overskudd går tilbake til 
eierkommunene.  
 
Andre aktuelle løsninger på eiersituasjonen vil kunne være at sekretariatet fusjoneres med 
omkringliggende sekretariat eller selskapet endrer selskapsmodell for å tilpasses markedet, 
alternativt at selskapet avvikles. Styret har arbeidet for og med et ønske om fusjonering.  
Eierkommunenes holdning om videre drift og eventuelt driftsform, og representantskapets 
vedtak i denne sak vil tydeliggjøre for styret i hvilken retning selskapet skal styres mot 
videre.  
 
Det gjøres oppmerksom på at forslag til ny fordelingsnøkkel gjelder den nye 
eierkonstellasjonen.  
I en overgangsperiode før oppsigelsen/uttreden av de øvrige kommunene (Askim, Eidsberg, 
Hobøl, Spydeberg, Trøgstad og Rømskog) trer i kraft må eierne måtte vurdere hva de mener 
er hensiktsmessig.  
 
Et alternativ er å fakturere kommunene etter nåværende selskapsavtale frem til 01.07.2020 
da oppsigelsestiden utgår3. 
 
Etter 01.01.2020 vil det i Rømskog og de fem øvrige kommunen ikke være et operativt 
kontrollutvalg som er tilknyttet IØKUS IKS, det vil imidlertid være en del etterslep i form av 
rapporter og saker som skal ferdigbehandles og oversendes nytt kontrollutvalg og nye 
kommuner. IØKUS har også arkivansvaret for kontrollutvalgene tom 31.12.2019 og her må 
det ferdigstilles og avsluttes utover i 2020. 
Fra valget 2019 vil kontrollutvalget for Indre Østfold kommune være operativt.  
En løsning kan være at Indre Østfold kommune ikke faktureres første halvår 2020, men at 
timene der dekkes av timer til overs fra de øvrige fem kommunene, forutsatt av at disse 
faktureres ut oppsigelsestiden. 
 
Et siste alternativ er at ny selskapsavtale gjelder fra 01.01.2020. Det betyr at Aremark, 
Marker, Rakkestad, Skiptvet, Våler og Indre Østfold kommune blir sittende med 
«regningen». 
 
 

 
3 Oppsigelsestiden er ett år, men 6 mnd om man sier opp innen et år etter kommunesammenslåingen 
er trådd i kraft, dvs at uavhengig av om avtalen sies opp fra 01.06.19 eller 01.01.2020 så løper den til 
frem til sommeren 2020. Styret er pr. d.d. ikke kjent med at det er sendt inn en formell oppsigelse fra 
Rømskog.  
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Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat 

IKS 
Selskapsavtale 

 

      

16.04.2019 
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2 

KAPITTEL I. SELSKAPSINFORMASJON 

1.1. SELSKAPETS NAVN 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS er et interkommunalt selskap, opprettet med 
hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov av 29. januar 1999 nr. 6 (IKS-loven). 
Selskapet er et selvstendig rettssubjekt registrert i Foretaksregisteret. 

 

1.2. DELTAKERE I SELSKAPET 

Selskapet eies av kommunene Aremark, Indre Østfold1, Marker, Rakkestad, Skiptvet og 
Våler. 

 

1.3. SELSKAPETS HOVEDKONTOR 

Selskapets hovedkontor er pr. d.d. i Rakkestad kommune. 

 

1.4. SELSKAPETS FORMÅL 

Selskapet skal sørge for sekretærbistand til eierkommunenes2 kontrollutvalg i henhold til 
kommuneloven3 kapittel 23. kontrollutvalgets virksomhet, herunder § 23-7. Sekretariatet, 
med tilhørende forskrift4 for kontrollutvalg. 

 

 

KAPITTEL II. ANSVAR OG FINANSIERING 

2.1. EIERANDEL OG DELTAKERANSVAR 

Deltakernes ansvar for selskapets forpliktelser tilsvarer eierandelen: 

Det legges frem to alternativer.  

Alternativ 1: Eierandel etter innbyggertall  

Alternativ 2: Eierandelen fordeles 80% likt mellom eierkommunene og 20% etter 
innbyggertall. 

 
1 Ny kommune fra 01.01.2020 bestående av tidligere Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad 
kommune 
2 Forskrift om offentlige anskaffelser § 3-1 b. 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 (dette reguleres for øvrig av domsavsigelser) ikke må 
overstige 20 % av selskapets totale omsetning. 
3 Lov om kommuner og fylkeskommuner av 22.06.2018 nr. 83 
4 Ikke vedtatt pr. d.d. 
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 Alternativ 1: 

Kommune Innbyggertall (01.01.2019) Andel i % av innbyggertall 

Aremark 1357 2,03 

Indre Østfold 44320 66,26 

Marker 3592 5,37 

Rakkestad 8230 12,31 

Skiptvet 3797 5,68 

Våler 5593 8,36 

Sum 66889 100,0 

 

Alternativ 2: 

Kommuner Likt fordelt Etter innbyggere5 Andel 

Aremark 13,33 0,41 13,74 

Indre Østfold 13,33 13,25 26,59 

Marker 13,33 1,07 14,41 

Rakkestad 13,33 2,46 15,79 

Skiptvet 13,33 1,14 14,47 

Våler 13,33 1,67 15,01 

Sum 100,00 

 

2.2. FINANSIERINGSMODELL 
Driftsutgiftene i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene etter følgende modell:  

Alternativ 1:  
 Hver av eierne betaler et likt et grunnbeløp på xx,-.  
 Resterende beløp fordeles i samsvar med kommunenes eierandeler.  

 
Alternativ 2: 

• 80% av utgiftene fordeles likt mellom kommunene 
• 20% av utgiftene fordeles etter innbyggertall i kommunene 

 
Fra 2023 skal kostnadsmodellen revideres og tilpasses med hensyn til faktisk timeforbruk. 

 

 

 
5 Basert på innbyggertall 01.01.2019. Justeres pr. 01.01. hvert fjerde år, i år med kommunestyrevalg. 
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KAPITTEL III. STYRINGSSTRUKTUR 

3.1. REPRESENTANTSKAPET 

Representantskapet er selskapets øverste myndighet. 

Representantskapet består av to representant fra hver kommune som til sammen utgjør 
selskapets øverste eierorgan. Eierkommunenes kommunestyrer velger hver sine 
representantskapsmedlem med personlige varamedlemmer. Funksjonstiden følger 
kommunestyreperioden.  

Representantskapet velger både leder og nestleder. 

Representantskapet følger IKS-lovens §§ 8 og 9 for innkalling og saksbehandling. 

Representantskapet er vedtaksdyktig når deltakerne som er til stede utgjør minst 2/3 av 
stemmene. Som representantskapets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. Ved 
stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. 

Representantskapet har til sammen 76 stemmer etter følgende fordeling:  

Kommune Antall stemmer 

Aremark 1 
Indre Østfold  2 
Marker 1 
Rakkestad 1 
Skiptvet 1 
Våler 1 

Sum 7 

Styreleder og daglig leder skal møte i representantskapet. 

  

 
6 Her må eierne komme til enighet om en fordeling av stemmene som er hensiktsmessig og rettferdig jf 
eierandel. I utgangspunktet bør ingen kommune ha flertall alene, samtidig er det en utfordring å få til når 
en kommune alene har 66% av innbyggermassen. 
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3.2. REPRESENTANTSKAPETS OPPGAVER 

Representantskapet trer ordinært sammen 2 ganger årlig; etter at revidert regnskap 
foreligger og når grunnlaget for kommende budsjettrammer er klart.  

Det skal settes av 45 - 60 min til representantskapsmøtet.7  

Representantskapsmøtet behandler: 

 Årsmelding og regnskap 

 Disponering av driftsresultatet 

 Økonomiplan og årsbudsjett 

 Rammer for tilskudd fra deltakerne 

 Fastsettelse av eierstrategi (hvert 4. år) 

 Valg av revisor (hvert 4. år) 

 Valg av valgkomite (hvert 4. år) 

 Valg av styre etter forslag fra valgkomiteen (hvert 2. år) 

 Godtgjøring til styret 

 Andre saker som er forberedt ved innkallingen 

 

3.3. VALGKOMITÉ 
Representantskapet for selskapet oppnevner valgkomite i første ordinære 
representantskapsmøte i ny valgperiode.  

Valgkomiteens leder og medlemmer velges blant representantskapets medlemmer.  

Valgkomiteen innstiller på styresammensetning, herunder leder og nestleder. 

Det skal legges til grunn at styret er et kollegialt organ, som settes sammen ut ifra krav til 
kompetanse og selskapets egenart. Styresammensetningen skal følge lovens krav om 
kjønnsbalanse. Habilitetskrav skal ivaretas. 

Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i styret, og skal i sitt forslag legge til 
grunn en delvis utskifting av styremedlemmene.  

Innstilling skjer etter en forutgående dialog med sittende styreleder og evt. 
styremedlemmer. Valgkomitéen kan også ta kontakt med daglig leder. 

Valgkomitéen skal få sekretærbistand fra Indre Østfold kommune. 

 

 
7 jf. Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold, juni 2013 
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3.4. STYRET 

Styret skal ha 5 eiervalgte medlemmer og 3 numerisk valgte varamedlemmer. 
Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Representantskapet velger styrets leder og 
nestleder. Styret fungerer inntil nytt styre er valgt og konstituert. 

Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret. 

Styret følger IKS-lovens §§ 11 og 12 for innkalling og saksbehandling. 

Styret er beslutningsdyktig når styret er fulltallig. 

Hvert styremedlem har en stemme og som styrets beslutning gjelder flertallsavgjørelse. 

Daglig leder har rett og plikt til å være til stede, med tale- og forslagsrett, på styremøtene. 

De ansattes representanter har møte- og talerett i tråd med kommuneloven8 § 26, og når 
slik rett fremgår av avtale mellom partene i arbeidslivet. Antall ansatte i selskapet vil påvirke 
de ansattes representasjon i styret, jfr. § 10 i IKS-loven.  Daglig leder og daglig leders 
stedfortreder kan ikke representere de ansatte i styret. 

 

3.4. STYRETS OPPGAVER 

Styret skal sørge for at: 

 selskapet drives i tråd med eiers formål og selskapets styringsdokumenter, og 
innenfor vedtatte budsjetter 

 representantskapets vedtak og retningslinjer gjennomføres og etterfølges 

 selskapet er organisert på en slik måte at virksomheten drives mest mulig 
kostnadseffektivt 

 selskapets regnskapsføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende 
kontroll 

Styret ansetter daglig leder for selskapet, og fastsetter de retningslinjer som daglig leder skal 
følge. Styret fører tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten. 

Styrets leder er selskapets representant under lønnsforhandlinger. 

De ansattes representanter i styret kan ikke delta ved behandling av saker som gjelder 
arbeidsgivers forberedelse til forhandlinger med arbeidstakerne, arbeidskonflikter eller 
rettstvister med arbeidstakerorganisasjoner. 

  

 
8 IKS-loven viser til Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.1992 nr. 107 
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3.5. DAGLIG LEDER 

Daglig leder forestår den daglige ledelsen av selskapets drift, og har ansvar for at de pålegg 
og retningslinjer som gis av styret følges opp. 

Daglig leder er sekretær for styret og representantskapet, og har ansvar for at de saker som 
legges frem til behandling er forsvarlig utredet. 

Daglig leder rapporterer til styret og skal holde styret orientert om alle forhold av betydning 
for virksomheten. 

Daglig leder forestår den daglige personalforvaltning. 

Daglig leder er sekretær for de respektive kontrollutvalg. 

Saker av uvanlig art eller av stor betydning for selskapet inngår som hovedregel ikke i den 
daglige ledelse, jfr. IKS-lovens § 14, tredje ledd. 

Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig eller i saker hvor det 
foreligger inhabilitet anvises av styrets leder. 

 

 

KAPITTEL IV. FORVALTNING 

4.1. SELSKAPETS REPRESENTASJON 

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma. 

Styret kan beslutte at styrets leder og daglig leder sammen kan tegne dets firma. 

Daglig leder representerer selskapet utad i saker som faller inn under dennes myndighet. 

 

4.2. REGNSKAPSFØRING OG REVISJON 

Selskapets regnskaper avlegges etter de til enhver tid gjeldende kommunale 
regnskapsprinsipper. 

Det skal inngås avtale med et revisjonsdistrikt eller fylkesrevisjonen om revisjon av 
kontrollutvalgssekretariatets regnskaper. Avtalen skal godkjennes av representantskapet. 

 

4.3. BUDSJETT OG REGNSKAP 

Representantskapet skal behandle selskapets regnskap og budsjett i tråd med § 5 i  ”Forskrift 
om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for interkommunale selskaper”. 

Styrets forslag til økonomiplan og budsjett skal oversendes eierne innen 1. oktober før 
budsjettåret.  
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4.4. LÅNERAMME 

Selskapet kan ikke ta opp lån.  

Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 
økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

 

4.5. GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTER I STYRENDE ORGANER 

Representantskapet fastsetter godtgjørelse til styret og styreleder. 

 

4.6. ANSETTELSESVILKÅR 

Selskapet er medlem av KS bedrift og følger hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte 
bedrifter og avtaleverket for øvrig, som er fremforhandlet mellom partene i arbeidslivet. 

De ansatte skal sikres pensjon i tråd med bestemmelser for kommunal sektor. Selskapet er 
medlem av pensjonsordningen i KLP. 

 

 

KAPITTEL V. OM SELSKAPSAVTALEN 

5.1. ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN 

Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer som 
omfatter IKS-loven § 4, tredje ledd, krever tilslutning av eierne gjennom likelydende vedtak i 
de respektive kommunestyrer/bystyrer. 

 

5.2. UTVIDELSE AV SELSKAPET 

Selskapet kan bare utvides ved enstemmig beslutning av eierne. Det samme gjelder for 
sammenslutning med annet selskap. 

 

5.3. UTTREDEN FRA SELSKAPET 

En deltaker kan med 1 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold. Uttreden reguleres av 
IKS-lovens § 30. 

 

5.4. OPPLØSNING AV SELSKAPET 

En eventuell oppløsning av selskapet følger IKS-lovens § 32 om oppløsning. 

Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er forholdsmessig 
ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med eierandel. 
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5.5. IKRAFTTREDELSE 

Denne selskapsavtalen trer i kraft 01.01.20.  

 

5.6 TVISTER 
Ved tvist om tolkning av denne selskapsavtalen skal lov om interkommunale selskaper gjelde 
foran selskapsavtalen. 

Ved tvist søkes dette løst gjennom mekling mellom partene. Verneting er i den rettskrets 
hvor selskapet har sitt hovedkontor. 

 

5.7. ANDRE BESTEMMELSER 

For selskapet gjelder den til enhver gjeldende lov om interkommunale selskaper. 

I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets styringsdokumenter. 

Selskapsavtalen signeres i 7 eksemplarer, hvorav eierne beholder ett eksemplar hver og ett 
eksemplar beholdes av selskapet. 

 

Kommune Vedtatt i kommunestyre Ordførers underskrift 

Aremark   

Indre Østfold   

Marker   

Rakkestad   

Skiptvet   

Våler   
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