
Møteinnkalling
Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats representantskap

Møtested:     Askim kommune, møterom Bystyresalen
Tidspunkt: 30.10.2015 kl. 09:00
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55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

Rakkestad, 26.10.2015

Knut Espeland/s
leder
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Saksnr.: 2015/526
Dokumentnr.: 10
Løpenr.: 174350/2015
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 30.10.2015 15/8

Konstituering

Sekretariatstyrets 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, 22.10.2015

-�3�-



Saksnr.: 2015/526
Dokumentnr.: 11
Løpenr.: 174356/2015
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 30.10.2015 15/9

Valg av leder og nestleder i representantskapet for IØKUS IKS

Sekretariatstyrets innstilling

Styret anbefaler representantskapet å fatte slikt vedtak:
1. Følgende velges som leder for representantskapet i IØKUS IKS
2. Følgende velges som nestleder i IØKUS IKS

Rakkestad, 22.10.2015

Vedlegg

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

- Selskapsavtale for IØKUS IKS 
- IKS loven

Saksopplysninger

Det er ifølge selskapsavtalen representantskapet selv som velger sin leder og nestleder. Da 
det har vært kommunevalg høsten 2015, skal det på høstens møte velges ny leder og 
nestleder.

Vurdering

Saken legges frem for representantskapet slik at vedtak kan fattes
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Saksnr.: 2015/529
Dokumentnr.: 53
Løpenr.: 174007/2015
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 26.10.2015 15/25
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 30.10.2015 15/10

Eierstrategi for IØKUS IKS

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremleggestil behandling for 
representantskapet i IØKUS IKS:

1. Eierstrategi – IØKUS IKS, vedtas
2. Eierstrategi – IØKUS IKS sendes eierkommunene på høring

Rakkestad, 22.10.2015

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 26.10.2015:

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 26.10.2015 som 
fremlegges til behandling for representantskapet i IØKUS IKS:

3. Eierstrategi – IØKUS IKS, vedtas
4. Eierstrategi – IØKUS IKS sendes eierkommunene på høring

Vedlegg

 Eierstrategi – IØKUS IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Referat fra arbeidet i strategigruppen

Saksopplysninger

Representantskapet vedtok i møte av 24.10.2014 sak 14/8 følgende: «selskapets styre skal 
selv sørge for at det blir utarbeidet forslag til Eierstrategi for IØKUS IKS. Utgifter i forbindelse 
med utarbeidelsen av eierstrategi, dekkes av selskapets driftsfond»
I forbindelse med ressursgjennomgangen av selskapet, ble det satt ned en 
sonderingsgruppe bestående av ordførerne i Rakkestad, Våler, Hobøl, Trøgstad, samt 
representantskapsleder, styreleder og daglig leder. Gruppen fant det hensiktsmessig å 
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inkludere arbeidet med eierstrategien parallelt med ressursgjennomgangen. Gruppen har 
hatt flere møter, og selve utarbeidelsen av dokumentet har Åsmund Kobbevik stått for.
Det vises for øvrig til selve strategien.

Vurdering

Eierstrategien vedtas og sendes til høring i eierkommunene.
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Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

     

Eierstrategi for Indre Østfold 

Kontrollutvalgssekretariat IKS
STRATEGI FOR PERIODEN 2016 - 2019

23.09.15
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INNLEDNING

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Representantskapet for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS vedtok 24.10.14 å utarbeide en

eierstrategi for selskapet: 

2. Selskapets styre skal selv sørge for at det blir utarbeidet forslag til Eierstrategi for IØKUS IKS. 

Utgifter i forbindelse med utarbeidelse av eierstrategi, dekkes av selskapet driftsfond.

STRATEGISK ARBEID, KORT HISTORIKK

Styret for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat fikk 21.11.2012 en bestilling om vurdere 

formalisert samarbeid eller sammenslåing med andre kontrollutvalgssekretariater for å styrke 

selskapets robusthet. Som bistand leverte Prosjekt Eierskap styret en rapport om ressurssituasjonen i 

selskapet, samt gav anbefalinger om mulig reorganisering av virksomheten1.

10.11.14 vedtok representantskapet å gjennomføre en uavhengig ressursgjennomgang av selskapet.

Det ble nedsatt en styringsgruppe for gjennomgangen, bestående av utvalgte ordførere. Før dette 

hadde styret anbefalt eierne (eiermøte 02.04.14) å utvide selskapet med ett årsverk. 

Utvidelsen av bemanningen ble vedtatt i et ekstraordinært representantskapsmøte 24. november 

2014. Da hadde eierne allerede gjentatt forventningene om å vurdere organisert samarbeid eller 

sammenslåing med tilstøtende kontrollutvalgssekretariat.

I tråd med representantskapets forventninger gjennomførte selskapet november/desember 2014 

sonderingssamtaler med Follo FIKS, Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS og Østfold 

Kontrollutvalgssekretariat. Styreleder rapporterte fra disse samtalene til styringsgruppen for 

ressursgjennomgangen.

Den samme gruppen ordførere (styringsgruppen), med tillegg av styreleder og daglig leder, har også 

fungert som strategiutvalg for utarbeidelse av eierstrategi. På den måten har man sikret kontinuitet i 

eiernes kompetanse tilknyttet prioriteringer og retningsvalg.

STRATEGIUTVALGET

Strategiutvalget har bestått av

 Knut Espeland (leder)

 Ole André Myhrvold

 Reidar Kaabbel

 Håvard Osflaten

 Ellen Solbrække

 Tore Johansen

 Anita Rovedal

 Åsmund Kobbevik (sekretær) 

Strategiutvalget har møttes 5 ganger i løpet av 2015: 25. februar, 10. mars, 22. april, 28. august og 

23. september.

                                                                
1 Strategisk reorganisering av IØKUS, 14.10.13
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EIERTRATEGIER OVERFOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS

HENSIKT

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS (IØKUS) er etablert for å sikre kontrollutvalgene 

sekretærtjenester med kompetanse om kommunal sektor og kjennskap til kommunene.

Selskapets historie strekker seg tilbake til 2004 da det ble lagt lovføringer for å skille kommunens 

lovpålagte kontrollutvalgssekretariatsfunksjon, som bestiller og sekretær for kontrollutvalget, og 

revisjonen som utfører.

11 kommuner gikk sammen om å organisere tjenesten som et selvstendig rettssubjekt etter lov om 

interkommunale selskap, 29. januar 1999, nr. 6. Dette ble gjort for både å oppnå stordriftsfordeler og

å sørge for uavhengighet fra kommuneadministrasjonen.

KJERNEVIRKSOMHET

Selskapet skal sørge for sekretærbistand til eierkommunenes kontrollutvalg i henhold til 

kommunelovens § 77 pkt. 10 og forskrift for kontrollutvalg med hjemmel i nevnte § 77.

Kontrollutvalgssekretariatets oppgaver kan deles inn i fem funksjonsområder:

SAKSBEHANDLER

I hovedsak skal IØKUS påse at saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet 

og at vedtak blir iverksatt.

VEILEDER

Sekretariatet er en viktig faglig ressurs og en nyttig diskusjonspartner for kontrollutvalget.

ADMINISTRATOR

Administrative oppgaver knytter seg til forberedelse av møter i kontrollutvalgene, med 

innkalling til og protokoll fra møtene, arkivering og journalføring, samt oppdatering av 

nettsider. IØKUS skal videre sikre at saker kommer til kommunestyret for behandling.

BINDELEDD

IØKUS skal ha dialog med revisjonen og sørge for oppfølging av saker. 

UTREDER

IØKUS har så langt ikke utført større utredningsoppgaver, men det er eiernes ambisjon at 
selskapet i fremtiden skal 

 overta arbeidet med overordnet analyse for forvaltningsrevisjon i kommunene. 

 utarbeide planer for selskapskontroll av eiernes selskaper, samt gjennomføre
eierskapskontroll2.

                                                                
2 Selskapskontroll deles inn i eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Sekretariatet kan ikke utføre 
forvaltningsrevisjon.
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FORUTSETNINGER

IØKUS er underordnet kontrollutvalgene i de 11 eierkommunene og skal følge de 
retningslinjer/pålegg som gis av utvalget. Administrasjonen i kommunen har ikke instruksjonsrett 
overfor sekretariatet.

Eierne skal sørge for at IØKUS har tilstrekkelige rammer for å utføre sine tjenester. Det er viktig at 

sekretariatet har tilstrekkelig kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av sakene. Ved 

prekær kapasitetsmangel kan selskapet, ved styret, kjøpe tjenester av tilstøtende sekretariater.

Sekretariatet må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget, og bør være 

tilgjengelig for å drøfte saker mellom møtene. Det legges til grunn at den enkelte kommune sørger 

for den praktiske tilretteleggingen av møtene.

Det forutsettes at sekretariatet søker og besitter kompetanse om blant annet regnskap, revisjon og 

offentlig forvaltning. Formalisert samarbeid eller sammenslåing med annet kontrollutvalgssekretariat 

vil kunne gi bredere kompetanse.

Som fagressurs forventes det at sekretariatet holder seg oppdatert om saker som er relevante for 

kontrollutvalget. Dette kan for eksempel gjelde endringer i regelverk og forskrifter, faglige kurs og 

konferanser eller rapporter fra statlige tilsyn i kommune. Eierne legger til grunn at IØKUS benytter

seg av NKRF og deltar i Oslofjordsamarbeidet3 for å innhente veiledning og råd.

STYRINGSPRINSIPPER

Organisering av IØKUS som IKS gir god balanse mellom eierkommunene og objektiv styring. Styret for 

IKSet ivaretar arbeidsgiverrollen og vil gi bistand ved evt. samarbeidsutfordringer med 

kontrollutvalgene.

Representantskapet er IØKUS sitt eierorgan. Representantskapet består av 1 eierrepresentant fra 

hver kommune, oppnevnt av kommunestyret. Hver eierrepresentant har ansvar for å rapportere til 

sitt kommunestyre og innhente kommunestyrets syn på aktuelle saker.

Eierne legger til grunn at det avholdes årlige eiermøter. Eiermøtene benyttes til å innhente

informasjon fra virksomheten, drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. Til 

eiermøtene inviteres representantskapets medlemmer, ordførere og KU-ledere.

Som et utviklingstrekk forventes det at selskapet tar initiativ til å samle KU-lederne for felles 

informasjons- og samordningsmøter.

ØKONOMI

Det forutsettes at selskapet har en budsjettstyring som sikrer god likviditet. Selskapet skal 

opprettholde et driftsfond for å håndtere uforutsette utgifter, mulige investeringer eller kjøp av 

ekstern kompetanse.

                                                                
3 Møteplass for kontrollutvalgssekretariater i Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Telemark og Agder.
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Selskapets formuesforvaltning skal i henhold til § 13 i lov om interkommunale selskaper være 

gjenstand for betryggende kontroll.

Selskapets aktivitet er hovedsakelig styrt av aktiviteten i kommunenes kontrollutvalg.

Kontrollutvalgene har i gjennomsnitt 5 møter pr. kommune, og hyppigheten er i praksis uavhengig av 

kommunens størrelse. Det legges derfor inn et høyere grunnbeløp i kostnadsfordelingsnøkkelen. På 

den måten tar man hensyn til at selskapets aktivitet fordeler seg mer likt overfor kommunene enn 

hva innbyggertallet tilsier. Grunnbeløpet økes fra 20 000 til 50 0004.

UTVIKLINGSOMRÅDER

I strategiperioden utvikler selskapet tjenesten på følgende områder:

 Effektiviserer administrasjonsarbeidet i henhold til konklusjonene fra ressursgjennomgangen av 

selskapet5.

 Utvikler saksbehandlerrollen

o Det legges til grunn at sakene skal være forsvarlig utredet og at alle sider ved en sak er 

opplyst

 Styrker veilederrollen

o Har hovedansvar for opplæring, informasjon og rådgivning overfor kontrollutvalgene

o Tar initiativ til fellessamlinger for kontrollutvalgene/kontrollutvalgslederne i de 11 

kommunene for felles informasjonsmøter og fagutveksling

 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.

 Arbeider for et formalisert samarbeid eller sammenslåing med tilstøtende kontrollutvalgssekretariat, 

fortrinnsvis Østfold Kontrollutvalgssekretariat.

Styret rapporterer jevnlig til eierne på selskapets utviklingsområder.

                                                                
4 Kostnadsfordelingsnøkkel er vedlagt. Det vises for øvrig til rapporten fra Norsk kommunerådgivning, 12.08.15.
5 Presentert for eierne 12.08.15, Norsk kommunerådgivning.
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Saksnr.: 2015/529
Dokumentnr.: 51
Løpenr.: 173987/2015
Klassering: 033
Saksbehandler: Anita Rovedal

Møtebok

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr.
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyre 26.10.2015 15/24
Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsrepresentantskap 30.10.2015 15/11

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Daglig leder anbefaler styret å fatte slikt vedtak som fremlegges til behandling i 
Representantskapet for IØKUS IKS:

Budsjettrammen for IØKUS IKS 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med utgifter 
og inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Rakkestad, 22.10.2015

Indre Østfold kontrollutvalgs sekretariatsstyres behandling 26.10.2015:

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariats styres vedtak og innstilling 26.10.2015 som 
fremlegges til behandling i Representantskapet for IØKUS IKS:

Budsjettrammen for IØKUS IKS 2016 og økonomiplan 2016-2019 vedtas med utgifter og 
inntekter i samsvar med vedlagte rammeoppstillinger

Vedlegg

 Forslag til rammebudsjett 2016 for IØKUS IKS
 Forslag til økonomiplan 2016-2019 for IØKUS IKS

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)

Ingen 

Saksopplysninger

Budsjettforslaget er i tråd med vedtatt økonomiplan for 2015-2018, hvor rammen for 2016 
ble vedtatt til å være 1750000,- økonomiplanen er i tråd med vedtatt plan og med en 3% 
økning for 2019.
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Da vi ikke ser de nøyaktige økningene i regnskapet som følge av økt bemanning før 
årsregnskapet foreligger, er det litt uklarheter på enkelte poster.

Vurdering

Saken legges frem til behandling i styret, styret skal legge frem sitt 
budsjettforslag/økonomiplan i representantskapets møte 30.10.2015.
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INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Driftsbudsjett og økonomiplan - ramme

Tekst

Regnskap 

2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Eierbetalinger 770 -937 000,00 (1 700 000)       (1 750 000)       (1 804 000)       (1 860 000)       (1 920 000)       

Generelle statstilskudd

Sum disponible inntekter -937 000,00 (1 700 000)       (1 750 000)       (1 804 000)       (1 860 000)       (1 920 000)       

Renteinntekter og utbytte 900 -996,52 -                   -                   -                   -                   

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 500 -                  -                   -                   -                   -                   

Avdrag på lån -                  -                   -                   -                   -                   

Netto finansinntekter/-utgifter -996,52 -                   -                   -                   -                   

Til dekn.av tidl.års regnskapsmessige merforb. -                  -                   -                   -                   -                   

Til ubundne avsetninger 540 56 571,13 -                   -                   -                   -                   

Til bundne avsetninger 550 -                   -                   -                   -                   

Bruk av tidl.årsregnskapsmess.mindreforbruk 930 -56 571,13 -                   -                   -                   -                   

Bruk av ubundne avsetninger 940 -                  -                   -                   -                   -                   

Bruk av bundne avsetninger 950 -                  -                   -                   -                   -                   

Netto avsetninger -                  -                   -                   -                   -                   

Overført til investeringsbudsjettet -                  -                   -                   -                   -                   

Til styrets disponering - drift -937 996,52 (1 700 000)       (1 750 000)       (1 804 000)       (1 860 000)       (1 920 000)       

Sum fra skjema fordelt av styret 848 091,85     1 700 000         1 750 000         (1 804 000)       (1 860 000)       (1 920 000)       

Merforbruk/mindreforbruk=0 -89 904,67 -                   -                   -                   -                   

Kapitalbudsjett

Tekst

Regnskap 

2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018

Investeringer i varige driftsmidler -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Utlån, kjøp av aksjer og andeler -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Sum investeringer -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Bruk av lån -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Salg av fast eiendom -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Tilskudd og refusjoner vedrørende investeinger -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv. -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Overført fra driftsbudsjettet -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Netto avsetninger -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Sum finansiering -                  -                   -                   -                   -                   -                   

Udekket/udisponert -                  -                   -                   -                   -                   -                   
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INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Styrets fullmakt - budsjett 2016

Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014
Lønn i faste stillinger 1 150 000                  1 150 000        466 451,33 

Ekstrahjelp                         -                          -                       -   

Overtid                         -                          -                       -   

Telefon/bredbånd ansatte                 6 000                  4 200            4 392,00 

Møtegodtgjørelse folkevalgte               40 000                36 000          48 435,00 

Godtgjørelse styreleder               10 000                10 000          10 000,00 

Tapt arbeidsfortjeneste folkevalgte               12 000                12 000                       -   

Pensjon               80 000                80 000          47 895,68 

Pensjon sikringsordningen                         -                          -            1 011,00 

Gruppeliv/ulykkesforsikring                 2 500                  2 500            1 371,84 

Premieavvik                         -                          -            6 356,00 

Arbeidsgiveravgift             140 000              140 000          79 293,75 

Sum lønn inkl. sosiale utgifter 1 440 500        1 434 700         665 206,60      
Kontorrekvisita               18 000                18 000            4 378,42 

Faglitteratur                 5 000                  1 000               350,00 

Aviser og tidsskrifter                 3 200                  2 700            2 729,00 

Bevertning                 4 000                  4 000            3 452,67 

Velferdstiltak ansatte                 5 000                  2 500                       -   

Andre utgifter               10 000                  4 000            6 757,20 

Porto               10 000                20 600            4 320,32 

Telefon                 6 000                10 600            2 218,20 

Leie post/bankboks                         -                          -               226,00 

Banktjenester                    300                     300               265,00 

Bredbånd                    300                     300                       -   

Annonse, reklame og informasjon                         -                          -          14 089,60 

Kursutgifter/konferanseutgifter               40 000                27 900          24 057,00 

Kjøregodtgjørelse ansatte               30 000                25 000          23 024,26 

Passasjertillegg                 4 000                          -               214,00 

Kjøregodtgjørelse folkevalgte               12 700                  9 000          10 615,05 

Reiseutgifter (tog, fly, etc.)                 5 000                  1 400            1 050,74 

Energi               10 000                10 000           (2 000,00)

Forsikringer                 3 000                  3 000            2 868,03 

Adm.tilskudd sikringsordn og tilskudd pensjon                        -                          -                 33,20 

Husleie               30 000                25 000          17 500,00 

Leie av andre lokaler                         -                          -                       -   

Avgifter, gebyrer, lisenser               17 000                17 000            6 198,84 

Kontingenter               30 000                27 000          28 551,52 

Inventar og utstyr                 5 000                  5 000                       -   

Edb-utstyr               15 000                10 000          10 195,20 

Leie av utstyr (operasjonell) av maskiner               25 000                20 000          21 790,00 

Kjøp av tjenester fra andre kommuner            8 800,00 

Revisjon                 6 000                  6 000            4 500,00 

Kjøp av tjenester fra private                         -                          -                       -   

Kjøp av tjenester fra egne kommuner               15 000                15 000          11 600,00 

Sum kjøp av varer og tjenester             309 500              265 300        207 784,25 

Momskompensasjon                         -                          -          25 855,61 

Reserverte tilleggsbevilgninger, lønn                          -                       -   

Sum overføringer                          -          25 855,61 

Driftsutgifter 1 750 000        1 700 000         898 846,46      
Momskompenskajon         (25 855,61)
Refusjon sykepenger                          -         (24 899,00)

Refusjon fra andre (private og IKS)                          -                       -   

Driftsinntekter -                      -                       (50 754,61)      

Sum utgifter 1 750 000        1 700 000         898 846,46      
Sum inntekter -                      -                       (50 754,61)      
Sum nettoramme 1 750 000        1 700 000         848 091,85      

Til styrets disposisjon 1 750 000        1 700 000         937 996,52      

Resultat av styrets fullmakt -                      -                       (89 904,67)      
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INDRE ØSTFOLD KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS

Detaljert årsbudsjett (minimum etter vedlegg)

Budsjett 2016 Budsjett 2015 Regnskap 2014

Driftsinntekter
Salgsinntekter -                    -                  
Refusjoner -                    -                  
Overføring (1 750 000)      (1 700 000)        (937 000,00)    
Momskompensasjon -                  -                    (25 855,61)      
Andre driftsinntekter -                  (24 899,00)      
Sum driftsinntekter (1 750 000)      (1 700 000)        (987 754,61)    
Driftsutgifter
Lønn inkl sosiale utg. 1 440 500       1 434 700         665 206,60     
Kjøp av varer og tjenester 288 500          244 300            182 884,25     
Kommunal tjenesteproduksjon 21 000            21 000              24 900,00       
Overføringer -                    25 855,61       
Kalkulatoriske avskrivninger -                    -                  
Andre driftsutgifter -                    -                  
Sum driftsutgifter 1 750 000       1 700 000         898 846,46     
Driftsresultat -                  -                    (88 908,15)      
Finansposter
Renteinntekter -                  -                    (996,52)           
Renteutgifter -                  -                    -                  
Avdrag på lån -                  -                    -                  
Mottatt avdrag på lån -                  -                    -                  
Motpost kalkulatoriske avskrivninger -                  -                    -                  
Ordinært resultat -                  -                    (89 904,67)      
Interne finansieringstransaksjoner
Avsetninger -                    56 571,13       
Dekning av tidligere års merforbruk -                    -                  
Bruk av tidligere avsetninger -                  -                    -                  
Disp.av tidl.års mindreforbruk -                    (56 571,13)      
Bruk av finansiering av utgifter i kapitalregnskapet -                    -                  
Regnskapsmessig resultat -                  -                    (89 904,67)      

Kapitalbudsjett

Tekst Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013

Investeringer i varige driftsmidler -                  -                    -                  
Utlån, kjøp av aksjer og andeler -                  -                    -                  
Sum investeringer -                  -                    -                  
Bruk av lån -                  -                    -                  
Salg av fast eiendom -                  -                    -                  
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeinger -                  -                    -                  
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andelser mv. -                  -                    -                  
Overført fra driftsbudsjettet -                  -                    -                  
Netto avsetninger -                  -                    -                  
Sum finansiering -                  -                    -                  
Udekket/udisponert -                  -                    -                  
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