
 

 

 

 

 

 

INDRE ØSTFOLD UTVIKLING IKS 
Besøk: Vangsveien 10, Askim - Østfold Næringspark 
Post: Postboks 1050, 1803 Askim  
Tlf: 69 81 75 00 
post@bedriftsenteret.no 

Representantskapets medlemmer: 
 

 
 
Vennligst videresend til rette vedkommende dersom det er forandringer i sammensetningen av 
kommunens representanter. 

 

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 
 

Fredag den 15. november 2013 klokken 09.00 – 09.30 i Spydeberg, idrettshallen Fjellheim 
(underetasjen). 

 
Sak 1/13 Konstituering 
 

a) Godkjenning av innkalling 
b) Godkjenning av saksliste 
c) Valg av to representantskapsmedlemmer til å undertegne protokollen 

 
Sak 2/13 Årsbudsjett og handlingsplan for 2014 
 
Vedlegg:  
- Årsbudsjett og handlingsplan for 2014. 

Styrets innstilling til representantskapet:  
Årsbudsjett og handlingsplan for 2014 godkjennes. 
 
Representantskapets vedtak:            

 
 
Sak 3/13 Økonomiplan 2014 – 2017 
 
Vedlegg:  
- Økonomiplan 2014 – 2017. 

Styrets innstilling til representantskapet:  
Økonomiplan 2014 -2017 godkjennes. 
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Representantskapets vedtak:            
 
 
Sak 4/13 Styrets honorar 
 
Vedlegg: 
- Styrets honorar. 

Styrets innstilling til representantskapet:  
Styrets honorar i Indre Østfold Utvikling IKS fastsettes i tråd med valgkomiteens 
innstilling til kr. 2400,- pr. medlem pr. styremøte. Styreleder mottar et 
tilleggshonorar på kr. 25.000,- pr. år. 
 
 
Representantskapets vedtak:            
 
 
 
Forfall bes meldt til Bjørn Winther Johansen pr. epost: bjorn.w.johansen@me.com. Alternativt pr. tlf: 
979 81 439. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Thor Hals 
Leder av representantskapet (sign) 
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Sak 2/13 Årsbudsjett og handlingsplan for 2014. 
 
Årsbudsjett 2014. 
Styret styrer etter en balansert drift og legger til grunn følgende årsbudsjett for 2014 som 
viser et budsjettert overskudd på kr. 16.951. 
 

  
 
Kommentarer til budsjettet: 
0) Driftstilskudd fra eierkommunene baserer seg på kr. 50,- pr. innbygger basert på innbyggertall pr. 

1.1.2013: 
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1) Honorarer/prosjekter medfinansiering baserer seg på 2.216 timer a kr. 560,-. Dette fordelt på to 

operative prosjektledere og en prosjektmedarbeider. Dette utgjør ca. 50 % av kapasitet målt mot 

fakturerbare timer og bygger opp om selskapets strategi knyttet til økonomisk handlingsrom. 

2) Andre inntekter er periodisering av bidrag fra Reiseliv Indre Østfold ved (forventet) overgang til 

nettverk driftet av Indre Østfold Utvikling. Bidraget er knyttet opp mot operative/drift tjenester 

tilsvarende inntil 0,5 årsverk. Indre Østfold Utvikling har sine pensjonsordninger gjennom KLP og 

er medlem av KS Bedrift. 

3) Lønnskostnader baserer seg på 5 medarbeidere som for 2014 vil utgjøre 4,3 årsverk. 

4) Andre driftskostnader preges av de største kostnadspostene som er leie av lokaler Kr. 350.167, 

regnskapsfører kr. 100.000 og i øvrig kostnadsposter knyttet til drift og administrasjon av 

virksomheten. Selskapet får avskrivinger på kr. 58.250 basert på innkjøp av møbler og IKT 2. 

kvartal 2014. Selskapet leier i dag dette som del av leieavtale som opphører 30.4.2014. 

5) Ref. pkt.4 ovenfor. 

6) Finansinntekt baserer seg på selskapets egenkapital gjennom avvikling av Kompetanseforum og 

Utviklingsfondet. Det legges til grunn innestående MNOK 2,5 til 2,5 % rente. 

7) Mva refusjon baserer seg på at selskapet er mva-registrert men vil ikke oppnå fullt fradrag som 

følge av inntektssammensetningen. Selskapet er i dialog med revisor for avklaringer og 

eventuelle tiltak knyttet til optimal mva håndtering innenfor regelverket. Dette kan medføre 

endringer med betydning for budsjett/øk.resultat. 

Handlingsplan 2014. 
2013 har vært preget av å være et oppstartsår for selskapet der div. formalia, organisasjon 
og rekruttering av daglig leder har krevd fokus.  Styret har særlig prioritert arbeid med 
strategi og den 30.10. ble denne presentert og diskutert med eierne gjennom eiermøte 
avholdt i Askim rådhus. Med dette som bakgrunn har styret først nå mulighet til å etablere 
en mer detaljert handlingsplan for 2014. Denne vil utvikles innenfor følgende oversikt som 
viser innsatsområder og tiltak basert på selskapets strategi: 
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Sak 3/13 Økonomiplan 2014 – 2017 
 
Økonomiplan 2014-2017 må sees i sammenheng med at dette er selskapets første 
avleggelse av et langtidsbudsjett. Driftserfaringen gjennom 2014 vil etablere et bedre 
grunnlag for styret når Økonomiplan for 2015-2018 skal utvikles. Styret legger til grunn 
følgende økonomiplan for 2014-2017: 
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Kommentarer til økonomiplan: 
0) Driftstilskudd fra eierkommunene baserer seg på kr. 50,- pr. innbygger. Fra 2016 oppjusteres 

bidraget basert på antatt befolkningsvekst 2 % år og forventet innbyggertall pr. 1.1.2015. Ref. 

selskapsavtale. 

1) Det legges opp til en moderat økning i honorarer prosjekter/medfinansiering i perioden 

tilsvarende kostnadsutviklingen. 

2) Andre inntekter fra Reiseliv Indre Østfold faller bort fra 2016. Se også pkt. 3. 

3) Det legges opp til en fast bemanning tilsvarende 4,5 årsverk og 5 medarbeidere. Årlig vekst i 

lønnskostnader baserer seg på årlig netto økning med ca. 3 %. Fra 2016 reduseres 

lønnskostnadene tilsvarende bidraget/inntekten fra Reiselivet. Dette for å synliggjøre at det fra 

2016 må etableres en ny løsning og/eller finansiering. Det er prosess på 

omorganisering/etablering av et destinasjonsselskap på regionalt nivå fra 2015. Dette kan 

påvirke behovet for driftsoppaver på lokalt nivå. 

4) Andre driftskostnader følger en årlig prisvekst på 5 %. 

Når det gjelder investeringer ser styret pr. i dag ikke annet investeringsbehov enn de 
investeringer som må foretas i 2014 som følge av at dagens leieavtale opphører 30.4.2014. 
Disse finansieres i sin helhet gjennom selskapets egenkapital.  
 

 
 
 
Sak 4/13 Styrets honorar. 
 
Styret har mottatt valgkomiteens forslag til styrehonorarer for IKS- ene og har lagt 
valgkomiteens forslag til grunn i selskapets budsjettarbeid. 
 

 


