
Notat til representantskapsmøte for Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 

Indre Østfold kommune – uttreden 1. juli 2020 
Som kjent har Indre Østfold kommune vedtatt å tre ut av Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS 

(IØKUS) med virkning fra 1. juli 2020. 

Uttreden av selskapet reguleres av IKS-loven § 30. Denne paragrafen beskriver oppgjør ved uttreden. 

Tredje ledd sier følgende «Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved 

oppsigelsesfristens utløp. Utløsningssummen kan likevel ikke overstige verdien av deltakerens 

innskudd. Utløsningssummen skal utbetales straks. Bestemmelsen i dette ledd kan fravikes ved 

avtale.» 

IKØUS har over de senere år bygget opp en uforholdsmessig stor egenkapital. Gjennom de fem 

tidligere kommunene har Indre Østfold kommune betalt for om lag 65% av selskapets budsjett, og 

dermed vært hovedbidragsyter til å bygge opp selskapets egenkapital.  

Slik ordlyden i loven står, regnes ikke utløsningssummen mot årlige tilskudd, men mot innskutt 

kapital. Det er ikke kartlagt om kommunene betalte innskudd ved etablering. 

Ifølge forarbeidene til loven kan bestemmelsen i tredje ledd «imidlertid fravikes ved avtale, og 

departementet antar at mulige urimelige utslag kan avverges ved at det inngås avtale om en annen 

løsning. Departementet er etter dette blitt stående ved lovutvalgets forslag, når det gjelder uttreden 

etter første ledd. Slike avtalebestemmelser kan tas inn i selskapsavtalen, men kan også avtales med 

den uttredende deltaker i forbindelse med uttredelsessituasjonen.» 

For å få en referanse til hva som i denne sammenhengen kan anses som rimelig, har Indre Østfold 

kommune gjort et regnestykke over hvordan midlene i selskapet ville ha blitt fordelt, dersom 

selskapet ble avviklet i dag. Det er brukt den samme fremgangsmåten som for andre selskaper som 

er avviklet og som avvikles i Indre Østfold: 

 

I tabellen er engangskrav for sikringsordningen er satt noe høyt. Per 01.10.18 var dette kr. 317 058,-. 

Vi har bestilt ny beregning fra aktuar, men foreløpig ikke fått tilbakemelding på dette. 

  

Saldo 31.12.2019 Posteringer i 2020 Korrigering av pensjon Avslutningsbalanse Oppgjørsverdi

Utstyr og inventar -                         -                                -                        

Aksjer og andeler 11 470,00             11 470,00-                          -                                

Pensjonsmidler 958 925,00           958 925,00-                        -                                

Kortsiktige fordringer 46 382,22             46 382,22                    46 382,22            

Kasse og bankinnskudd 2 009 660,34       2 009 660,34              2 009 660,34      

-                                

Disposisjonsfond 1 489 718,72-       348 375,23-              1 838 093,95-              

Bundne driftsfond -                         -                                -                        

Regnskapsmessig overskudd 325 147,89-           325 147,89              -                                

Kapitalkonto 196 091,29           196 091,29-                        -                                

Pensjonsforpliktelser 1 166 486,29-       1 166 486,29                    -                                

Annen kortsiktig gjeld 217 948,61-           217 948,61-                 217 948,61-         

Premieavvik 23 227,34-             23 227,34                -                                

Kontrollsum 0,00                       23 227,34-                -                                      -                                

Avviklingstilskudd beregnet av KLP 420 000,00-                 420 000,00-         

AGA av avviklingstilskuddet 59 220,00-                    59 220,00-            

Sum verdier ved nedleggelse av IØKUS, som må fordeles mellom eierne 1 358 873,95      



Fordeling etter eierandel ville blitt som følger: 

 

Da det ikke er gjort annen avtale om fordeling av midler ved uttreden, vil Indre Østfold kommune 

innstille på at selskapet utbetaler midler ved godkjenning av årsoppgjøret for 2019. 

Med bakgrunn i tallene vil vi foreslå at selskapet utbetaler 1,3 mill. til eierne. Etter utbetalingen 

gjenstår det 318.775,32 kroner i egenkapital og selskapets disposisjonskonto vil utgjøre 538.093,95 

kr, forutsatt at regnskapsmessig overskudd for 2019 tillegges disposisjonsfondet. 

Når det gjelder inneværende år, har det så langt vært liten aktivitet i selskapet. Det er Indre Østfold 

kommunes oppfatning at regningen for første halvår ikke står i forhold til kostnadene for selskapet. 

Det innstilles derfor på at selskapet foretar en budsjettjustering og at eiernes overføringer justeres til 

riktig nivå, i forhold til eierandeler, både i første og andre halvår. Faktura for første halvår krediteres, 

ny faktura sendes ut og mellomværende tilbakebetales.  

 

Forslag til vedtak 

1. Ved godkjenning av regnskapet for 2019 utbetaler Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat 
1,3 mill. kroner til eierne, etter eiernes andel i selskapet 

2. Selskapet foretar budsjettjustering for 2020. Eiernes overføringer for første og andre halvår 
må justeres i samsvar med selskapets reelle kostnadsnivå og eiernes andeler. Faktura for 
første halvår krediteres, ny faktura sendes ut og mellomværende tilbakebetales. 

 

Aremark (-2019) 2,01 % 27 313,37                

Marker (-2019) 5,32 % 72 292,09                

Rømskog (-2019) 1,00 % 13 588,74                

Trøgstad (-2019) 7,91 % 107 486,93              107 486,93                        

Spydeberg (-2019) 8,94 % 121 483,33              121 483,33                        

Askim (-2019) 23,48 % 319 063,60              319 063,60                        

Eidsberg (-2019) 16,91 % 229 785,58              229 785,58                        

Skiptvet (-2019) 5,62 % 76 369,03                

Rakkestad (-2019) 12,18 % 165 510,85              

Våler (Østfold) (-2019) 8,28 % 112 514,76              

Hobøl (-2019) 8,35 % 113 465,97              113 465,97                        

Sum 100,00 % 1 358 874,26           891 285,42                        

Deltakerkommunenes eierandel er basert på offisielle innbyggertall fra SSB, med justering pr. 

01.01. hvert fjerde år, i år med kommunestyrevalg


