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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 



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. 



 

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. 



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 

selskapet
5
. 

 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. 


