
Sak til representantskapet for Avlastningshjemmet IKS 
Forberedelse til avvikling av selskapet 
 

Forslag til innstilling 
1. Representantskapet setter ned et avviklingsutvalg, som skal legge til rette for avviklingsstyrets 

arbeid 
2. Avviklingsutvalget får fullmakt til å innhente informasjon for å få oversikt over selskapets status, 

hva angår ansatte, økonomi, forpliktelser og avtaler. Utvalget skal lage en plan for avviklingen. 
Avviklingsutvalget får også fullmakt til å søke KMD om oppløsning av selskapet, etter at 
oppløsning er vedtatt i kommunestyrene 

3. Etter at KMD har gitt godkjenning om oppløsning av selskapet, vil avviklingsutvalget tre inn i 
rollen som avviklingsstyre for selskapet 

4. Følgende personer utnevnes til medlemmer av avviklingsutvalget, som etter godkjenning av KMD 
trer inn i avviklingsstyret 

1. Per Sturla Wærnes, leder 
2. Hege Sanderson 
3. Hilde Lundeby 
4. ____________ 

5. Avviklingskostnader belastes selskapet 
 

Hva saken gjelder 
Det foreslås å nedsette et utvalg som forbereder avviklingsstyrets arbeid og som etter 
departementets godkjenning trer inn i funksjonen som avviklingsstyre. 
 

Bakgrunn og vurdering 

Indre Østfold har i det seinere opparbeidet kunnskap og kompetanse på avvikling av interkommunale 
selskap, i forbindelse med avvikling av Indre Østfold Data IKS. En viktig erfaring er at avvikling tar tid, 
og at det vil være vesentlig for fremdrift og sluttføring innen 31.12.19 å komme tidlig i gang med 
forberedelsene. 

Den formelle prosessen krever at KMD godkjenner oppløsningen av selskapet, før 
representantskapet nedsetter et avviklingsstyre. Det vurderes derfor som en hensiktsmessig løsning 
å nedsette et utvalg som med en uformell status kan forberede avviklingen. Etter godkjenningen fra 
KMD kan utvalget tre inn i rollen som avviklingsstyre, og dermed fortsette det påbegynte arbeidet. 
Først da vil det sittende styret avslutte sitt oppdrag. 

Det foreslås å opprette avviklingsutvalg, som senere blir avviklingsstyre, som består av de samme 
ressurser/medlemmer for de selskapene som nå foreslås avviklet. Dette vil sikre tilstrekkelig 
kompetanse, effektive prosesser og en effektiv avvikling. De tre foreslåtte medlemmene har sittet i 
avviklingsstyret for Indre Østfold Data IKS og har gjennom dette arbeidet opparbeidet seg mye 
kompetanse, som det kan være effektivt å benytte videre i avviklingsarbeidet. Dersom det er ønskelig 
kan det oppnevnes ett styremedlem som representerer en eller flere av kommunene som ikke skal 
innlemmes i Indre Østfold kommune.  

Kostnader til avvikling av IKSet, vil dreie seg om styrehonorar, medgått arbeidstid og eventuelt kjøp 
av eksterne tjenester dersom dette blir nødvendig. Avviklingsstyre vil i størst mulig omfang søke 
støtte i kommunenes egne ressurser i forbindelse med avviklingsarbeidet. Kostnadene bør belastes 
selskapet i likhet med styrearbeid for øvrig. Dette vurderes som mest hensiktsmessig og effektivt. Et 
grundig og effektivt avviklingsarbeid vil redusere risiko, redusere kostnader og bidra til en kontrollert 
overføring av tjenesteleveranser i fremtidig organisasjonsform. 


