




































STYRET I IØKR IKS

  

Saksnr.: 2012/248 Dokumentnr.: 30 Løpenr.: 118067/2012 Klassering: 033 Saksbehandler: Finn Skofsrud  
 Møtebok 
 
Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
Styre Indre Østfold kommunerevisjon 16.10.2012 23/12 
Representantskap Indre Østfold kommunerevisjon 15.11.2012 24/12  Forslag til økonomiplan 2013 - 2016 for Indre Østfold 
Kommunervisjon IKS 
Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons behandling 15.11.2012: 
  
Representantskap Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 
15.11.2012: 
Distriktsrevisors innstilling enstemmig vedtatt med følgende tillegg:  Pkt 1; 

Premisser for utviklingen i eierbetalinger: Økning fra 2012-2013 4% 
Økning fra 2013-2014 7% Økning fra 2014-2015 7% 
Økning fra 2015-2016 7% (nytt vedlegge som viser dette sendes ut sammen med protokollen)  

Pkt 2; Økt innbetaling skal sikre selskapet et driftsfond som tilsvarer 3 måneders 
driftsutgifter. For 2013 er denne størrelsen beregnet til ca. 1 800 000 ut fra budsjettrammen for 2013.  

 
Styre Indre Østfold kommunerevisjons behandling 16.10.2012: 
 
Styre Indre Østfold kommunerevisjons vedtak/innstilling 16.10.2012: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. Nytt punkt: Enstemmig vedtatt. Årets pensjonsforpliktelser skal hensyntas.  
 
Distriktsrevisors innstilling 
Distriktsrevisor anbefaler styret i IØKR IKS å fremme slikt forslag til vedtak som legges frem 
til behandling for representantskapet i IØKR IKS: Den fremlagte økonomiplanen for IØKR IKS for perioden 2012  2016 vedtas slik den foreligger i eget vedlegg datert 05.10.2012. Økonomiplanen danner utgangspunktet for 
årsbudsjettene i planperioden.  
  



Rakkestad 8.oktober 2012 
   
Finn Skofsrud Distriktsrevisor 
  
 
Vedlegg 
Utarbeidet forslag til økonomiplan for IØKR IKS for perioden 2013  2016 datert 05.10.2012 Ulike alternativer  0 1 2 3 for betaling fra eierkommunene 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 
Ingen 
Saksopplysninger 
I lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 heter det at representantskapet en gang i 
året skal vedta selskapets økonomiplan. Kravet til planen er at den skal omfatte fire år, være realistisk og inneholde alle inntekter og utgifter. Økonomiplanen skal være i balanse, og det er også et krav at alle investeringer skal 
være finansiert. Det fremgår av vedlegget hvilke kriterier som er lagt til grunn ved fremskrivingen. Det er 
utarbeidet 4 alternativer for hvordan betaling fra eierkommune kan innrettes. Bakgrunn for valgte kriterier må bli et tema det kan resoneres rundt. 
Ansattes medbestemmelse 
Det vil bli informert om innholdet i økonomiplanen til alle ansatte. Planen vil bli behandlet i 
arbeidsmiljøutvalget samtidig med årsbudsjettet. 
Vurdering 
På bakgrunn av sak vedr. egenkapitalen i IØKR IKS, som er behandlet både i styret og 
representantskapet er det viktig for fremskrivingen av økonomiplanen hvordan innretningen i årsbudsjett 2013 blir vedtatt. Etter distriktsrevisors mening gir utarbeidet økonomiplan et viktig bidrag og danner 
utgangspunkt for utarbeiding av rammer for de enkelte årsbudsjettene fremover.  Eventuelle endringer som skjer, innarbeides i fremtidige rulleringer av økonomiplanen. 
Distriktsrevisor mener at det er viktig å bevare/styrke selskapets egenkapital, som er bygget opp som fond. Arbeidet med og drøftingen av likvid - og egenkapital situasjonen må gis prioritet slik at selskapets økonomiske basis ikke svekkes i for stor grad. Det har, etter 
distriktsrevisors menig, blitt satt fokus på, etter initiativ fra det nye representantskapet. Dette initiativ har ført til behandling både i styret og representantskapet i forkant av forslag til 
budsjett for 2013 legges frem. Det er derfor viktig at , tar en grundig diskusjon som gir signaler fremover. Som kommentert under forslag til årsbudsjett 2013 blir 
p om påslag til eierkommunene følger tidligere innretning på fordeling på eierkommunene viktig å diskutere. 


























