
Kommentar til selskapsavtale, Indre Østfold Utvikling IKS 

 

Endringer/kommentarer 
§ 1.  (1.1) ua 

§ 2.  Punktet er fordelt på 

 1.1 Selskapsform: ua 

 1.2 Deltakere: ua 

 2.1 Eierandel: ua 

 2.2 Finansieringsnøkkel – ny tekst: I selskapets første driftsår (2013) betalte kommunene 

kr. 50,- pr. innbygger for driften av selskapet. Deretter fastsetter representantskapet 

kostnadsfordelingen ved behandling av årsbudsjett. 

Tatt ut: De deltakende kommunene benytter sin andel av kapitalen i Indre Østfold 

Utviklingsfond og Kompetanseforum AS til å danne grunnkapitalen i selskapet. 

§ 3.  (1.3) ua. 

§ 4. (1.4)  

 Tatt ut: Selskapet kan også ivareta oppgaver overfor andre enn eierne av selskapet 

innenfor de rammer som gjelder for interkommunale selskaper og de rammer som 

selskapets styrende organer selv fastsetter. Leveransen til andre enn deltakerne skal 

ikke være av et slikt omfang at det overstiger 20% av selskapets totale omsetning og 

skal være rettet mot kommunal sektor, herunder kommunalt eide selskaper og 

samarbeid.  

§ 5.  (3.1) 

 Tatt ut: Ordfører og varaordfører – kommunestyret bestemmer selv.  

 Tatt ut: Om valgkomite 

 Noe annen tekstendring. 

 Stemmevekting: Kommuner over 10 000 innb. har 2 stemmer. De andre 1. 

§ 6.  (3.2) ua 

§ 7. (3.3)  

 Endret: Fra 5 til 7 medlemmer. Fra 1 til 3 varamedlemmer 

 Tatt ut: Maks 6 års styretid.  

 Tatt også ut: Sikringsbestemmelse med krav om enstemmighet dersom kun 3 medlemmer er 

til stede. 

§ 8.  (3.4) ua 



§ 9.  (3.5) ua 

§ 10. (4.2) ua 

 Tillegg: Representantskapet velger revisor.  

(Eierskapsmeldingen sier at «De interkommunale selskapene bør bruke Indre Østfold 

Kommunerevisjon IKS som revisor.», s 15) 

§ 11. (4.3) Ny dato for innlevering: 1. oktober 

(4.4) Låneramme: 

 Tillegg: Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres 

økonomiske forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger. 

§ 12.  (4.1) ua 

§ 13. (4.5) ua 

§ 14. (4.6) Noe tekstendring. 

§ 15.  (5.1) Endret i tråd med interkom.eierskapsmelding 

§ 16.  (5.2) ua 

§ 17. (5.3) ua 

§ 18. (5.4.)  

 Tillegg: Ved oppløsning fordeler eierkommunene selskapets eiendeler, og er 

forholdsmessig ansvarlig for andel av selskapets forpliktelser i samsvar med 

eierandel. 

§ 19. (5.7)  

 Tillegg: I tillegg til selskapsavtalen danner eierstrategien selskapets 

styringsdokumenter. 

 

Nye punkter 

5.5 Ikrafttredelse. 1.1.15 

5.6 Tvister. 

 

 


