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Budsjett 2014 - foreløpig rammedisponering  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
36/13 Formannskapet 12.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Notat om rammedisponering for budsjett 2014 tas til orientering. 
 

2. Formannskapet anmoder rådmannen om å prioritere følgende i det endelige 
budsjettforslaget: …………………………………………………………… 

 
 
 
Bakgrunn: 
 

I samsvar med plan for budsjettbehandlingen 2014, har virksomhetene nå utarbeidet notat om 
rammedisponering for budsjett 2014. Dette ble oversendt rådmannen innen fristen som var 
satt til 2.september. Notatet inkluderer en kortfattet redegjørelse om hvorvidt driften kan 
opprettholdes, eventuelt utøkes eller reduseres? Videre inkluderes en foreløpig opplistning av 
nye drifts- og/eller investeringstiltak i kommende planperiode. 
 
I rådmannens videre arbeid med detaljbudsjetteringen, er det viktig å kartlegge 
virksomhetenes status og planer/ønsker så tidlig som mulig i budsjettprosessen. Likeså er det 
ønskelig å få politiske signaler på hovedprioriteringer før rådmannen utarbeider endelig 
budsjettforslag. Derfor legges de notater rådmannen har mottatt fra virksomhetene frem for 
formannskapet til orientering med påfølgende mulighet for drøfting/avklaring og mulighet for 
å gi rådmannen signaler om hva som eventuelt bør prioriteres og/eller eventuelt 
nedprioriteres. 
 
Notat som samler alle innkomne bidrag fra virksomhetene ligger ved saken. 
Virksomhetslederne er anmodet om å delta i møtet for å svare på eventuelle spørsmål. 
 
 
Vedlegg: 
 

 Notat om rammedisponering for budsjett 2014 – alle virksomheter 
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Eierskapsmelding for Indre Østfold  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
37/13 Formannskapet 12.09.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: 
Marker  kommune vedtar «Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert 
utgave. Juni 2013.» 
 
 
 
Sammendrag: 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold ble vedtatt i Regionrådet første gang i 
februar 2010. Behandlingen i kommunestyrene gav den opprinnelige eierskapsmeldingen ulik 
status. Man har derfor sett behov for å revidere meldingen med særlig hensyn til 
eierstyringsprinsippene.  
Høsten 2012 ble det avholdt et interkommunalt eierskapsmøte (11.09.12, Askim 
Brannstasjon) hvor det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle skape en felles forståelse 
rundt sentrale punkter i meldingen: Styresammensetning, maktfordeling i representantskapet, 
eiermøter, prinsipper for økonomisk fordelingsnøkkel, samt prinsipper for valgkomitearbeid.  
Arbeidsgruppen har selv tilføyd ytterligere punkter til mandatet. Arbeidsgruppens forslag har 
blitt diskutert i to eierskapsmøter (22.04.13 og 14.05.13) med ordførere og rådmenn. 
Endringene ble innarbeidet i den opprinnelige meldingen, der kapitlet om 
eierstyringsprinsipper ble bygget om. 
Eierstyringsprinsippene i meldingen har blitt lagt frem for Indre Østfold Regionråd ved to 
anledninger (19.04.13 og 07.06.13). I det siste møtet ble hele meldingen grundig gjennomgått. 
Regionrådet gjorde følgende vedtak: 

1. Regionrådet vedtar «Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» 
med tilføyelser og endringer som beskrevet ovenfor.1 

2. Prosjekt eierskap oppdaterer vedleggene, legger inn et avsnitt om samkommune og 
utarbeider felles saksfremlegg for utsendelse av eierskapsmeldingen innen utgangen 
av august 2013. 

3. Regionrådet anbefaler kommunestyrene å prioritere behandlingen av 
«Eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013.» 

Eiermeldingen er nå ferdigstilt og er oversendt kommunene for behandling. 
 
 
 
 
 
Vurdering: 

                                                 
1 Alle endringene fra møtet ble protokollført og lagt inn i meldingen. 
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I løpet av siste året har det pågått en bred prosess for å bearbeide eierstyringsprinsippene i den 
interkommunale eierskapsmeldingen. Foreliggende eierskapsmelding er således godt 
forankret i kommunenes politiske og administrative ledelse i Indre Østfold. 
Et sentralt formål med eierskapsmeldingen er å få en felles bunnplanke for eierutøvelsen i 
Indre Østfold. Meldingen tar for seg eierstyringsprinsipper, som vil få konsekvenser for 
utformingen av både eierstrategier og selskapsavtaler for enkeltselskapene. Den reviderte 
utgaven legger føringer på tradisjonelt vanskelig områder som berører konsensusprinsippet, 
spørsmål om innflytelse, modeller knyttet til økonomi, ordninger for dialog og 
sammensetning av styre. 
Eierskapsmeldingen orienterer seg spesielt mot eierstyringen av de interkommunale 
selskapene (IKS). Eierstyringen av denne selskapsformen er bygget på konsensusprinsippet. 
En problemstilling her knytter seg til at viktige endringer i selskapsavtalen må vedtas 
likelydende i hvert kommunestyre. Om så bare en av kommunene har et avvikende vedtak, vil 
endringen ikke aksepteres etter loven. Da vil opprinnelig avtale fremdeles være gjeldende.  
Meldingen vil løse dette ved å legge inn et flertallsprinsipp: Under kapitlet «Om 
selskapsavtaler» sier meldingen at ved behandling av ny selskapsavtale eller endringer i 
avtalen, vil «likelydende vedtak i 2/3 av kommunene være bestemmende.» Alternativene for 
kommunen/e som stemmer annerledes er å behandle avtalen på nytt og enten godta flertallets 
vedtak eller trekke seg fra samarbeidet. Denne ordningen underordner seg ikke 
representantskapets vedtak, men sikrer avklaringer med hensyn til representantskapets forslag 
til endringer av selskapsavtalen. Virkningen av bestemmelsen forutsetter for øvrig at den 
enkelte deltakerkommune selv følger opp sin tilslutning til denne ordningen. 
Kommuner over 10 000 innbyggere gis dobbeltstemme i flertallsordningen knyttet til 
endringer av selskapsavtalene. Den samme stemmevekting er gjenspeilet i representantskapet, 
og med det introduserer meldingen et annet prinsipp: Eierens innflytelse skal stå i et samsvar 
med de forpliktelser eieren har overfor selskapet. Kommunene med flest innbyggere har de 
største økonomiske forpliktelsene overfor selskapet, og skal derfor ha mest å si når 
beslutninger skal tas. Dette følges opp ved at de to største kommunene i regionen gis en 
tilleggsstemme hver. Med utgangspunkt i at den største kommunen er 20 ganger større enn 
den minste i regionen, kan denne vektingen av stemmene betraktes som et forsiktig grep. 
Interkommunal eierskapsmelding tar for seg ulike prinsipper for finansiering av selskapene. 
Tradisjonelt har utgiftene ofte vært fordelt mellom kommunene etter antall innbyggere. 
Meldingen får frem at det bør utvikles modeller som ikke bare baseres kommunestørrelse, 
men også tar hensyn til administrative grunnkostnader, ulike kriterier for tildelingen av 
rammetilskudd, samt uttak av tjenester. Formålet med dette er å få en mest mulig rettferdig 
fordeling av kostnadene.  
I dag er det store forskjeller i fordeling av styrehonorar. Meldingen forsøker nå å finne en 
felles politikk på dette, ved å introdusere ulike nivåer for styregodtgjørelse. Dette gir viktige 
føringer for representantskap og generalforsamlinger, samtidig som det åpnes for at unntak 
kan forekomme. Det er opp til det enkelte eierorgan å bestemme hvilket nivå selskapet skal 
legges på. Her vil det være naturlig å ta hensyn til selskapets størrelse og kompleksitet, 
samtidig som det er viktig å tenke på hva slags kompetanse som skal rekrutteres til det enkelte 
styre.  
Styremedlemmene skal få honorar for styremøter, og styreleder skal få et tilleggshonorar. I 
den vedlagte tabellen tar meldingen høyde for at økte satser kan gis i abeidsintense perioder. 
Det som meldingen ikke sier noe om er evt. kompensasjoner for andre møter enn styremøter, 
som f.eks. eiermøter og strategisamlinger. 
Under kapitlet om styrets ansvar introduseres dialogmøter som en møteform mellom 
representantskapsleder og styreleder, og evt. daglig leder. Styrelederen oppfordres til å 
benytte seg av denne møteplassen for å kunne drøfte eier- og selskapsstrategier og planlegge 
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møter. Under utviklingen av eierskapsmeldingen har tilbakemeldingene fra selskapenes 
ledelse vært svært positiv til dette tiltaket, som må regnes som et viktig grep for å vitalisere 
eierstyringen. 
Eierskapsmeldingen har nedfelt kjøreregler ift. valgkomiteens arbeid. Et grunnleggende 
prinsipp er at eierutøvelsen ikke ligger til styret, men til eierorganet. I etableringen av et 
selskap settes derfor ikke antall styremedlemmer i forhold til hvor mange eiere det er, men 
med hensyn til selskapets størrelse og kompleksitet. Sammensetningen av styret vurderes med 
tanke på eiers behov for å realisere sine mål og sikre selskapets interesser. 
Vedleggene inneholder oppdaterte lister over ulike selskaper og samarbeid som kommunene 
har i fellesskap. I tillegg er det diagrammer med oversikt over aksjeselskap og 
interkommunale selskaper hvor kommunene har eierandeler. Sammenlikner man disse ser 
man hvorfor meldingen orienterer seg spesielt mot IKSene: Av aksjeselskaper med en viss 
omsetning er det bare Deltagruppen AS hvor I Ø kommuner må stå sammen for å oppnå 
flertall. I de øvrige har henholdsvis Askim og Trøgstad flertall alene, eller så er I Ø 
kommunene uten flertall. 
I stedet for å legge ved skjemaer med nøkkelinformasjon om selskapene, er det valgt å legge 
link til en oppdatert webside for hvert selskap. Dette forlenger levetiden på dette dokumentet 
som informasjonskilde om våre felles eierinteresser i det interkommunale landskap. 
Eiermeldingen er et stort steg i retning av å samordne eierstyringen. Meldingen anbefaler 
ordninger på områder hvor det er viktig er å være omforente som eiere. Dette betyr mye for 
kommunenes innbyrdes eierutøvelse overfor selskapene, og selskapenes opplevelse av 
forutsigbarhet i eierstyringen og muligheter for å bli hørt. Gjennom en lengre prosess har vi 
lykkes med å utforme et dokument som sentrale politikere og administrative ledere har stilt 
seg bak. Det tilrådes at kommunestyret vedtar denne reviderte utgaven av Interkommunal 
eierskapsmelding for Indre Østfold. 
 
 
Konklusjon: 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold legges fram for politisk behandling.  
 
 
Vedlegg: 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013. 
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Politianalysen - Høring Frist: 1. oktober 2013 
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
38/13 Formannskapet 12.09.2013 
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Marker kommune registrerer at NOU 2013:9 er en omfattende analyse og aksepterer de 
premisser den legger for en viktig etat, dens mulighet for rasjonell myndighetsutøvelse og 
forhold til det publikum og de verdier som den skal beskytte. 
 
Som en konsekvens av konklusjoner og ønskede forutsetninger i NOU 2013:9, er det en 
logisk slutning at den politienheten som i dag bestyres av Lensmannen i Marker og Rømskog 
må bli vesentlig styrket.  Den umiddelbare nærhet til RGR Ørje, som er landets 2. største 
landeverts grensepassering, tilsier i seg selv et nærvær av politiet.  
 
Både trafikk over grensen, grensekriminalitet og kriminalitet for øvrig i nærområdet har økt 
markant. Vi ser derfor ikke annen reell, faglig vurdering enn at Lensmannskontoret for 
Marker og Rømskog forblir i Ørje, får styrket bemanning og heldøgns betjening. 
 
En styrket politienhet plassert i Ørje sikrer rask responstid ikke bare til en viktig 
grenseovergang, men gir en reell politidekning i en geografisk relativt stor region.  
 
 
Sammendrag: 
NOU 2013:9 - ”Politianalysen” er ikke bare en vurdering av Politiet slik det er nå, men 
angir også omfattende strukturelle endringer av etaten med forslag om 40 % reduksjon 
av antall tjenestesteder. Dette vil få virkning for Politiets tilstedeværelse i mange 
lokalsamfunn.  
 
Høringsuttalelsen fremkommer som en logisk konsekvens og dynamiske virkninger av 
utvalgets premisser, konklusjoner og anbefalinger. Det er altså satt fokus på hva den i 
praksis kan bety for oss. Kritikk av analysen synes derfor irrelevant og det er heller ikke 
tatt stilling til valg av modell, men det er satt fokus på fortsatt funksjon og virke for 
”Lensmannen i Marker og Rømskog” i Ørje.  
 
Det er grunn til å anta at utvalget har sett på politireformer bl.a. i Sverige. Der er det 
delte oppfatninger av reformens praktiske virkninger. 
 
Sammendrag av NOU 2013:9 (som det fremstår i utvalgsrapporten) 
Fremtidens politi må kunne møte den kompliserte, alvorlige og grenseoverskridende 
kriminaliteten og samtidig levere en god polititjeneste der befolkningen bor. For å utvikle et 
politi som kan møte fremtidens behov anbefaler utvalget at det gjennomføres to reformer i 
norsk politi; en strukturreform og en kvalitetsreform. 
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 Strukturreformen har som formål å frigjøre ressurser til løsing av kjerneoppgavene og 
legge forutsetninger for et kompetent og robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer 
og spesialister regionalt og nasjonalt. Strukturreformen omfatter forslag om endringer 
i politiets oppgavesett og en ny struktur og organisering av politiet. 

 Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et kunnskapsbasert og effektivt politi med 
evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. Kvalitetsreformen vil omfatte 
forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer knyttet til kvalitet og 
prestasjoner. 

Politiet er i dag under et betydelig endringspress. Grunnleggende utviklingstrekk i samfunnet 
utfordrer den norske politimodellen og stiller nye krav til hva som er en god polititjeneste. 
Utvalget mener at politiet ikke i tilstrekkelig grad er organisert, styrt og ledet for å møte 
denne utviklingen. 

Den underliggende årsaken til dagens utfordringer er etter utvalgets vurdering todelt. På den 
ene siden har ikke politiet fått de rammevilkår som er nødvendige for å kunne styre, lede og 
utvikle virksomheten på en måte som best mulig svarer til oppgavene. På den annen side har 
heller ikke politiet evnet å utnytte de muligheter som faktisk finnes. For å utvikle et bedre og 
mer effektivt politi i fremtiden må politiet gis større handlingsrom til å organisere, styre og 
lede virksomheten. Samtidig må politiets egen evne til å gjøre nettopp dette også forbedres. 

Politiet utfører en del av statens funksjoner som er av grunnleggende betydning både for den 
enkeltes sikkerhet og for utviklingen av et lovlydig og velfungerende samfunn. Politiet skal 
forebygge og bekjempe kriminalitet, samt skape trygghet for befolkningen. Forutsetningene 
for å kunne ivareta dette meget viktige samfunnsoppdraget er endret. Selv om kriminaliteten 
går ned, blir den samtidig mer organisert og kompleks. Informasjons- og 
kommunikasjonsteknologi danner stadig oftere både en arena og et virkemiddel for 
kriminalitet. Befolkningen vokser, den blir mer heterogen og den konsentreres geografisk. 
Det forventes en ytterligere forsterkning i geografiske forskjeller når det gjelder omfang av 
kriminalitet, type av kriminalitet og andre saker politiet er forventet å håndtere i fremtiden. 
Samtidig har hele befolkningen krav på en polititjeneste med lik kvalitet. 

En effektiv løsing av kjerneoppgavene stiller høye krav til spesialisering, fagkompetanse, 
kontinuerlig læring og utvikling i hele organisasjonen. Disse kravene skjerpes like mye for 
det lokale politiet som for de spesialiserte enhetene og fagmiljøene. Utfordringen blir i 
fremtiden å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt politi der befolkningen 
bor og samtidig utvikle robuste spesialistmiljøer. I tillegg må man sikre at det lokale politiet 
og spesialistmiljøer virker effektivt sammen som én organisasjon. Et kompetent lokalt politi 
er en forutsetning for at spesialistmiljøene skal fungere godt. 

Utvalgets gjennomgang avdekker at dagens politi har et vanskelig utgangspunkt for å møte 
disse utfordringene. Det er store variasjoner i hvordan politiet er organisert, med hvilken 
kvalitet og effektivitet oppgavene løses og hvordan det enkelte politidistrikt prioriterer og 
innretter tjenesten. Politiet er i dag heller ikke dyktige nok til å lære, utvikle og forbedre egen 
virksomhet. Utvalget peker også på svak teknologiledelse og en organisasjon som ikke har en 
tidsmessig og hensiktsmessig teknologiunderstøttelse. Utvalget mener også at styringen og 
ledelsen av politiet ikke fungerer tilfredsstillende. 
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Utvalget mener videre at tilleggsoppgavene til politiet binder opp for mye ressurser og trekker 
oppmerksomhet vekk fra kjerneoppgavene. Struktur og organisering legger ikke godt nok til 
rette for å utvikle verken spesialistmiljøer eller et effektivt og kompetent lokalt politi. 

Dagens organisering i 27 politidistrikter gir ikke de nødvendige forutsetninger for å utvikle 
spesialistfunksjoner og kapasiteter til å håndtere større og alvorlige saker og hendelser godt 
nok. Det er kun i de få store politidistriktene grunnforutsetningene er på plass og robuste 
spesialistmiljøer og -funksjoner kan utvikles og bevares. Det er store forskjeller mellom 
politidistriktene i størrelse, volum, og kriminalitetsomfang. Det gir et dårlig grunnlag å bygge 
et felles kunnskapsgrunnlag, prosedyrer og metoder på. Dagens organisering gjør det meget 
vanskelig å etablere en effektiv styring og utvikling av etaten. Politiet bør derfor organiseres i 
færre og større politidistrikter. Utvalget anbefaler seks politidistrikter. 

Utvalget viser også at dagens lokale struktur ikke gir et effektivt lokalpoliti eller gode nok 
publikumstjenester lokalt. Den lokale strukturen er i mange tilfeller et hinder for politiets 
mulighet til å drive effektiv forebygging, sikre lov og orden og tilby en god polititjeneste 
lokalt. Mange små tjenestesteder med få ansatte, knyttet opp i andre gjøremål enn 
kjerneoppgavene, gir verken effektiv forebygging, god responsevne eller effektiv 
kriminalitetsbekjempelse. Det skaper derfor også i liten grad trygghet for befolkningen. 
Effektiv løsing av politiets kjerneoppgaver lokalt er først og fremst et spørsmål om hvilke 
arbeidsmetoder som benyttes, hvilken kompetanse tjenestepersonene besitter, hvilken 
systemunderstøttelse som er tilgjengelig og sist, men ikke minst, politi tilgjengelig der og når 
kriminalitet skjer og publikum har behov for polititjenester. Den lokale strukturen må derfor 
styrkes gjennom økt politibemanning og færre små tjenesteder. 

For å utvikle et politi som kan møte fremtidens behov anbefaler utvalget at det gjennomføres 
to reformer: en strukturreform og en kvalitetsreform. Strukturreformen har som formål å 
frigjøre ressurser mot løsing av kjerneoppgavene og legge forutsetninger for et kompetent og 
robust lokalt politi samt robuste fagmiljøer og spesialister regionalt og nasjonalt. 
Strukturreformen omfatter spissing av politiets oppgavesett mot kjerneoppgavene og en ny 
struktur og organisering av politiet. Kvalitetsreformen har som formål å utvikle et 
kunnskapsbasert og effektivt politi med evne til kontinuerlig forbedring og utvikling. 
Kvalitetsreformen vil omfatte forbedringer i styring og ledelsesprosesser samt forbedringer 
knyttet til kvalitet og prestasjoner. 

Selv om strukturreformen og kvalitetsreformen er fremstilt som to adskilte reformer, 
understreker utvalget at disse i stor grad både henger sammen, og også i noen grad danner 
forutsetninger for hverandre.  

  
Vurdering: 
NOU 2013:9 – Politianalysen, er et bredt anlagt utredningsarbeid som konkluderer med at 
Politiet ”ikke er optimalt drevet” og foreslår omfattende strukturelle og kvalitetsmessige 
endringer av etaten, som iverksatt vil få virkninger fra lensmannskontor og inn i justis- og 
beredskapsdepartementet.  
 
Sentrale elementer i utvalgets anbefalinger er færre, men til dels mye større enheter, fokus på 
kjerneoppgaver som bekjempelse og forebygging av kriminalitet og bedre tilgjengelighet for 
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publikum. Dette mener utvalget er mulig ved dels å frigjøre ressurser, dels å tilføre ressurser. 
Uansett legges det opp til en reduksjon av antall tjenestesteder med 40 %, noe som i størst 
grad sannsynligvis rammer mindre enheter med redusert bruk og åpningstid. Selv om det 
legges opp til færre ”små” tjenestesteder, er det opplagt ikke hensikten at alle enheter skal 
være i full skala. 
 
I og med at bekjempelse og forebygging av kriminalitet er slått fast som vesentlige oppgaver 
og at utvalget vil legge forutsetninger på plass for at ”Politiet styrkes lokalt”, 
”Oppgaveløsning blir mer effektiv” og at ”Det blir mulig å utvikle bedre lokal fagekspertise”, 
vil dette sammen med det faktum at RGR Ørje er Norges 2. største landeverts 
grensepassering, tilsi at det som i dag er Marker og Rømskog lensmannskontor bør bemannes 
opp og være operativ 7/24. Det er ingen ting som tyder på at grensekriminalitet kommer til å 
avta. Vi må også være klar over at den del av samfunnet som sogner til en trafikkert grense 
med de geografiske karakteristika, bebyggelse og samlede verdier som befinner seg innenfor 
lensmannskontorets distrikt, er mer utsatt for kriminalitet enn et sted uten en grense å ”stikke 
over” eller avstand til politi som gir uhensiktsmessig lang responstid. Med fornyet og 
oppgradert tollsted på Ørje regner tolletaten nå med at det blir flere saker som krever politiets 
nærvær.  
 
Vi må regne med at også kriminelle får med seg åpningstidene for de forskjellige 
lensmannskontorene og vet omtrent hva som blir minimum utrykkingstid fra tjenestested med 
vakt. Vi må derfor anta at Marker blir mer utsatt for kriminalitet når lensmannskontoret er 
stengt enn andre steder det er naturlig å sammenlikne seg med. Noe annet enn heldøgns 
betjening og økt bemanning av Marker og Rømskog lensmannskontor kan vi vanskelig se for 
oss som botemiddel. Alternativet blir det tilbakeskrittet som vi har sett som dynamisk 
virkning av flere reformer.   
 
Skal vi tro intensjonen i politianalysen, bør vi ut fra en faglig vurdering imidlertid forvente 
både øket bemanning og kontinuerlig betjening av lensmannskontoret. Frist for å avgi 
høringsuttalelse er 1. oktober 2013. 
 
Det er ingenting som tyder på at forslaget til uttalelse går på tvers av andre relevante etaters 
virke.  
 
For videre lesing: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/hoering-nou-20139-
politianalysen.html?id=731471 
 
 
Konklusjon: 
Etter en grundig gjennomgang av ”Politianalysen” anbefaler rådmannen at forslaget til 
innstilling vedtas. 
 
Vedlegg: 
NOU 2013:9 er på 323 sider og det blir derfor mer praktisk at de som ønsker å fordype seg i 
utvalgsrapporten går inn på denne URL-adressen (her finnes også høringsbrevet): 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/hoeringsdok/2013/hoering-nou-20139-
politianalysen.html?id=731471 
Disse dokumentene ligger også i saksmappen. 
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Delegeringsreglement Marker kommune  
 
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
39/13 Formannskapet 12.09.2013 
/ Kommunestyret  
__________________________________________________________________________ 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det opprettes ei arbeidsgruppe bestående av politikere og rådmannen som får i 
oppdrag å revidere gjeldende deleringsreglement og legge dette fram for 
kommunestyret i deres første møte i 2014.  

2. Som politiske representanter velges…  
3. Rådmannen er sekretær for arbeidsgruppa.  

 
 
 
Bakgrunn: 
Gjeldende delegeringsreglement er vedtatt av kommunestyret som sak 61/07 i deres møte 
30.10.07.  
 
 
Vurdering: 
Rådmannen mener at det er tid for en revidering av gjeldende delegeringsreglement.  
Det er også krav til at delegeringsreglementet skal revideres og vedtas på nytt i løpet av det 
første året i ny valgperiode.  
Ut fra opplysningene over innstiller rådmannen på at det opprettes ei arbeidsgruppe som 
reviderer gjeldende delegeringsreglement og legger det fram for endelig vedtak i 
kommunestyret.  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
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VViirrkkssoommhheett::    
SSeennttrraallee  ssttyyrriinnggssoorrggaann  oogg  FFeelllleessuuttggiifftteerr  


 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra f.sak 
28/13 står uendret:  
Tjenestene underlagt Sentrale styringsorgan og Fellesutgifter er i hovedsak tilpasset tildelt basis netto 
driftsramme. Regnskap de siste årene viser da også at rammen har vært ”riktig” – det har ikke vært 
vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett. Dette med ett unntak: Overføring til de ikke-kommunale 
barnehagene. Her har endelig utgift gjennomgående blitt vesentlig høyere enn budsjettert – dette til tross 
for styrking av budsjettet. Tilskuddet har økt betydelig fra år til år. Økningen fra 2012 til 2013 er 
foreløpig beregnet til nær 15,0%. Fra 2011 til 2013 som er første året etter ny forskrift og siste budsjettår 
blir økningen ca 30,0%. Det er betydlig høyere enn inflasjonen i samme periode. Dette er ikke fullt ut 
kompensert for i tldelte rammer, dermed blir det stadig større missforhold mellom budsjett og regnskap. 
Minimumsatsen er i revidert nasjonalbudsjett for 2013 økt fra 94,0% til 96,0%, det er å anta at denne blir 
tilnærmet 100,0% i 2014. Dette må det tas hensyn til i rammefastsettingen. 
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
I gjeldende økonomiplan er det forutsatt økning på kr 200.000 i overføring til de ikke-kommunale 
barnehagene far 2013 til 2014. Dersom det i Statsbudsjettet blir lagt opp til økning av minimumssatsen 
til 100%, må dette økes med ytterligere kr 200.000 – dvs. totalt kr 400.000. 
 
I samsvar med gjeldende økonomiplan vil det foreslås lagt inn kr 40.000 i årlig overføring til Indre 
Østfold arkiveselskap fra og med 2014. 
 
I samsvar med gjeldende økonomiplan vil det foreslås lagt inn kr 25.000 i økt ramme for 
sysselsettingstiltak fra 2013 tikl 2014. 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
I samsvar med gjeldende økonomiplan vil det foreslås lagt inn kr 715.000 til nytt varmeanlegg i Øymark 
kirke i 2014. 
 
I samsvar med gjeldende økonomiplan vil det foreslås lagt inn kr 750.000 til ordinære IKT-investeringer 
og kr 100.000 til IKT-investeringer i skolen i 2014. 
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VViirrkkssoommhheett::  GGrruunnnnsskkoollee  
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra f.sak 
28/13 står uendret:  
Ved at rådmannen har trukket ut flere av punktene virksomhetsleder har bedt om som en 
konsekvensjustering av budsjettrammen, vil dette kunne påvirke driften som følger: 


 Evt. justering av utgifter til vikar. En konsekvens ved ikke å sette inn vikar er minst todelt:  
1. Uforutsigbarhet i forhold til øvrig ressursbruk på trinnene ved at lærere får flere 


grupper/elever og må gjøre om på forberedt undervisningsopplegg 
2. Elever får ikke den hjelp/støtte og individuelle oppfølgingen de har rett på 


 Sårbarhet i forhold til hjelp og støtte til elever med særskilte behov og retten til 
spesialundervisning (opplæringsloven §5), og også i forhold til retten til tilpasset opplæring og 
vurdering til alle elever. 


 Sårbarhet i forhold til uforutsette behov når elever som flytter inn/ut av kommunen.  
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 


 Utskifting av gammelt og slitt inventar og utstyr. Vedtatt i økonomiplanen 
 for 2013-2016. Gjelder 2014-2016. kr 200 000 


 Økning fra to til tre pedagoger 1. trinn høsten 2014(trukket ut av rådmannen fra 
konsekvensjustering av budsjettramme) Gjelder 2014-2015. kr 193 000   


 Elevplass ved Mortenstua skole (trukket ut av rådmannen fra konsekvensjustering av 
budsjettramme) Gjelder 2014-2017.  kr 403 000 


 Økt tidsressurspott ifl. sentral arbeidstidsavtale for lærere (trukket ut av rådmannen fra 
konsekvensjustering av budsjettramme) Gjelder 2014-2017.  kr 121 000 


 Innføring av valgfag på ungdomstrinnet, (trukket ut av rådmannen fra konsekvensjustering av 
budsjettramme) Gjelder 2014-2016.  kr 316 000 


 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 


 Smartboard til 8 klasserom. kr  240 000 
 Utskifting av datamaskiner. Gjelder 2014-2017. kr  325 000 
 Oppgradering av uteområdet på ungdomsskolen. Jeg ønsker fokus på dette selv om dette er tiltak 


som hører inn under et annet ansvarsområde. Dette vil være et viktig trivsels- og aktivitetstiltak 
for elevene (jfr. Opplæringsloven §9A). Søknad om skjønnsmidler fra Fylkesmannen ble avslått.   


 Lydisolering av vegger mellom kontorer i administrasjonsbygget. Dette er påpekt ved 
vernerunder, men er også et tiltak som hører inn under et annet ansvarsområde. 
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Notat om rammedisponering for budsjett 2014  
 


Virksomhet: GRIMSBY BARNEHAGE 
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra f.sak 
28/13 står uendret:  


 Grimsby barnehage får flere og flere barn, og nå er vi oppe i 50 barn. Dette gjør at vi må ansette 
flere voksne for at driften skal være forsvarlig. Vi har også flere og flere barn som utfordrer, men 
som ikke har tiltak. Disse barna tar ofte bort en fra grunnbemanning (18 barn over 3 år og 3 
voksne) 
Vi ser at det er behov for flere i grunnbemanning enn det vi har i dag. Dette har noe med antall 
avdelinger å gjøre, men bygnings rominndeling.  
Det kommer også en ny barnehagelov som sier noe om hvordan bemanningen på en avdeling 
skal være (50 % barnehagelærer, 25 % fagarbeider og 25 % assistent). Dette må vi ta hensyn til i 
årene fram mot 2020.  
Barnehagen er 25 år og det meste av det vi har er gammelt. Vi har store, tunge bord, store stoler, 
gamle skap og hyller og innredning som ikke er tilpasset førskolebarn.  


 Det står i Rammeplan for barnehager at vi skal jobbe med IKT. Det kan være fotoapparat, 
kopimaskin, pc, nettbrett, osv. Pc’er eller nettbrett som barna kan bruke har vi ikke i barnehagen. 
Det er heller ikke nettilgang på mer enn en avdeling. Det er ønskelig at vi får trådløst nett på 
huset og at det på hver avdeling er en pc og/eller nettbrett som barn og ansatte kan bruke.  


 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 


 Nye pc’er og nettbrett til alle fire avdelinger 
 Tilgang til internett på alle avdelinger. Se om det er mulig å koble til ICE 
 Inventar; bord, stoler og hyller er gamle og ikke tilpasset barn i barnehagealder (små bord, stoler) 
 Låsbare skap – vi ser at vi har for få låsbare skap for de ansatte 


År  Tiltak  Beløp  
2014 Øking av personale 100 % 


Utstyr til avdelingen:  
 Små bord, stoler, hyller og skap 
 Hyller og reoler til inndeling av rommene 
 Materialskap 
 mm  


Sanserom 
 Speilhus 
 Sansevegg  
 Lukte- og synsopplevelser 
 mm 


 
 
 
 
 
 
 
 
1 300 000


2015 Økning av personalet 
Utstyr til avdelingene:  


 Lekeplass i to ”etasjer” 
 Erostoler til de ansatte 
 Låsbare garderobeskap til de ansatte 


 
 
 
 
900 000 
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Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
 Vi ser at barnehagens bygning i dag ikke er tilpasser dagen behov som er fire avdelinger. Vi har 


ikke tilfredsstillende kjøkkenfasiliteter eller toalett tilgang. Det er ingen forskjeller på ren og 
skitten sone i garderoben oppe. Det er også en utfordring når 50 foreldrepar skal ha samtale, og 
det ikke er et eget rom til dette. Vi har også barn som trenger en til en, og vi har ikke egnet rom 
til dette. Hva dette vil bli av kostnader er det pr i dag umulig og si.(Egen sak i O&O den 17.9.13) 


 
 


 Nytt fagsystem på barnehage. 
 


4 kommuner – Marker, Trøgstad, Eidsberg og  Rakkestad , fikk laget et barnehageprogram for å 
administrere barnehagene i kommunen. I dag er programmet ikke i henhold til de krav som settes 
til administreringen av barnehagen etc. Det har ført til at de tre andre kommunene har skiftet ( 
Rakkestad) eller er i ferd med å skifte program. 
 
Et nytt program skal: 
Automatisk eller manuell innstilling av søkere  
Barnehagesøknad på web  
Fleksible masseutsendelser av personlige brev og meldinger  
Løpende administrasjon av opphold på hvert enkelt tilbud 
Automatisk overføring til kommunal fakturering  
Fakturering/foreldrebetaling håndterer alle aktuelle valg  
og rutiner for kommunen  
Automatisk rapportering om kontantstøtte  
Meget stort utvalg av rapporter og statistikker 
Mulighet for å lage egne rapportmaler 
  
 


I tillegg oppfyller programmet to andre viktig funksjoner:. – knyttet opp til E-sak, betyr at alle brev etc 
automatisk kommer i E-sak og blir dermed en del av kommunens arkivsystem. I dag er barnehage helt 
utenfor arkivsystemet i kommunene og det er i beste fall dårlig sikkerhet. – Web-del i barnehagene og så 
de private. Det gjør at en til enhver tid har full og korrekt oversikt på barna, plass, plasstørrelse, etc etc. I 
dag er disse rutinene svært tidkrevende og det er alltid usikkerhet om kommunens og barnehagens liste 
over barn er like. Det kan også føre til ukorrekte kontantstøtte rapporter. 
 
Jeg håper på å få skiftet program før neste års hovedopptak, da må det bestilles snart eller før opptaket i 
2014. Da må programmet kjøpes og installeres i løpet av høst 2013. 
Jeg har hentet inn et eksempel ( Rakkestad har dette programmet) fra Visma – Visma barnehage. 
Kostnadene er høye bl.a.  grunnet opplæring, her mener jeg det er mulig å spare inn noe. 
 
 
 
 
 
 


2016 Økning av personalet 
Uteområde:  


 male og oppgradere det vi har 
 kråkereirhuske mm. 
 balansestokker 


 
 
 
 
900 000 
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Årlig kostnad: Bruksrett (årlig avgift)  kr 22 000,- ( I bruksrett ligger tilgang til all eksisterende og 
framtidig funksjonalitet. Bl.a. web-del  i barnehagene) 
Kjøpskostnad:   Etablering kr 18 000,- 
Installasjon og opplæring kr 166 800,- (tre dager installasjon over linje, en dag oppstartsmøte, åtte dager 
opplæring – opplæringen kan reduseres)  
Prosjektadministrasjon kr 25 020,- 
Alle priser eks mva.  
 
Det er liten forskjell prismessig mellom de to – tre aktuelle tilbydere som er på markedet, slik at en må 
nok regne med en kostnad i denne størrelsen. Jeg er selvsagt klar over at dette kommer sent i forbindelse 
med kommende budsjett. Det er likevel påkrevet å gjøre oppmerksom på ha behovet er fremover. 
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Notat om rammedisponering for budsjett 2014  
 


Virksomhet: Familie og helse 
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  
Det vil bli overforbruk på barnevernstjenesten. Alle tjenester i avdelingene innenfor familie 
og helse er lovpålagte tjenester. Avdelingene holder seg stort sett innenfor budsjettrammer, 
der disse har vært realistiske. Når det gjelder barnevern har omfang av tjenester, tiltak og 
utgifter økt de siste årene, uten at budsjettrammer er økt tilsvarende. Alternativ til å ikke 
utføre tjenester i barnevernstjenesten vil gi store belastninger for enkeltpersoner, og kan etter 
flere år gi kommunen erstatningssaker for manglende tiltak. 
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
For å møte de utgiftene som er forventet innen barnevernstjenesten må budsjett økes med 1,5 
mill. Da er det innberegnet en ny omsorgsovertagelse fra neste år. Det er da også beregnet 
minimal bruk av konsulenttjenester. Det forventes at tjenestens egne personalressurser på 5,8 
årsverk, hvorav 2 årsverk er finansiert gjennom fylkesmannen, bl.a. skal utføre utredninger 
selv. Slik det ser ut nå, vil nivå på tjenesten være slik i årene framover. Samtidig er det alltid 
uvisst hva som kommer av nye saker, og hva som vil bli avsluttet uten at det er planlagt. 
 
I virksomhet familie og helse ligger utgiftsposten til Helsehuset. Denne utgiften er noe 
usikker neste år, da det gjennom samhandlingsreformen skjer utvidelser som vil ha betydning 
for utgiftene. Det må ses sammen med inntekter kommunen får fra staten til 
samhandlingsreformen, som har vist seg å være mindre enn reelt forbruk. Jmf. budsjett for 
omsorg. 
 
Tilknytning til Norsk helsenett er en merutgift på kr 40.000.-  som har blitt tillagt familie og 
helse siste året, uten økning av budsjettrammen. Denne skal fra neste år deles mellom omsorg 
og familie og helse, og bør legges inn som nytt tiltak. 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
Det foretas ingen investeringer i virksomheten. 
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VViirrkkssoommhheett::  NNAAVV  
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  
 
Vi yter i hovedsak lovpålagte tjenester og det er derfor vanskelig å forutsi/styre hvor mye 
penger vi bruker.  Vi har ikke et stort administrasjonsbudsjett som vi ev. kunne ha spart inn 
på.  Det er derfor vanskelig å finne tiltak som vil redusere utgiftene. 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
 
Virksomheten har ingen forslag til nye driftstiltak. 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
 
Virksomheten har ingen forslag til nye investeringsforslag. 
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Notat om rammedisponering for budsjett 2014  
 


Virksomhet: UTVIKLINGSHEMMEDE 
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  
 
Driften kan opprettholdes under de forutsetninger i forhold til følgende punkter: 
 


 Evt. justeringer av utgifter til vikar. Dette dersom vi får langtidssyke brukere som 
trenger ekstra bemanning. 


 Ved evt. nye brukere som ikke ligger i vårt system pr i dag.  
 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
 


 Generelt gammelt og slitt utstyr som trenger en utskifting ved Tunet dagsenter og 
Lilleveien borettslag. (kjøleskap/stekeovn)                                     
                                                                                                                       20.000 kr  
 


 Utskifting av gammelt kontorutstyr  
                                                                                                                       15.000 kr 
 


 Bevertning og kaffe til møter med pårørende/personalet/fagpersoner  
                                                                                                                          6000 kr 
 


 Økt kursbudsjett. Vi må nå ta medisinkurset på data og betale dette selv noe vi ikke 
har gjort før.                                                                                                     6000 kr  
 


        
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
 


 Utskiftning av tak ved Tunet dagsenter. 
 Bygging av veranda ved Tunet dagsenter. 
 Utskifting av vinduer ved Tunet dagsenter. 
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Notat om rammedisponering for budsjett 2014  
 


Virksomhet: PLEIE OG OMSORG 
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  
 
1.Det legges til grunn et salg til Trøgstad kommune på 1460 døgn med en døgnpris på kr 
2.100,- . Dette gir en merinntekt på 1 million ift. Budsjett 2013. I budsjett 2013 var det 
budsjettert med en merinntekt på 2 millioner, dette viser seg å være for lavt. Totalt legges det 
inn et salg til Trøgstad kommune på 3 millioner på budsjett 2014. 
 
2.Brukerbetaling for kommunale tjenester legges opp til et salg på 5 millioner, dette gir en 
merinntekt på kr 317 000,-. 
 
4. Statlig overføring for brukerstyrt personlig assistent (BPA) for ressurskrevende brukere har 
det vist seg å bli mindre refusjon på en først antatt. I 2013 la vi inn en merinntekt på 1,4 
millioner, vi fikk kun refundert kr 431.000,-. For budsjett 2013 er det en differanse på – kr 
900.000,-. De faktiske kostnadene i BPA er 2,8 millioner kroner. I budsjett 2013 er det 
budsjettert med 1,8 millioner. Dette gir en merutgift for BPA på 1,9 million kroner.  
 
5. Samhandlingsreformen gjør at kostnadene til helseforetaket (SØF) stadig øker og vi legger 
opp til en kostnad på 4 116.000,-.  I budsjett for 2013 er det lagt inn 3 380.000,- kroner, dette 
gir en merkostnad på 736.000,- på budsjett for 2014. Pr. i dag er den månedlige a-konto 
utgiften på kr 343.000,-. 


 
6. Utgiften til forsikringer minker med kr 90.000,- i forhold til budsjettet for 2013. 
 
7. Vi leaser 5 biler, disse har en årlig kostnad på kr 360.000,- iflg. Inngått avtale. Dette gir en 
merkostnad på kr 82 000,-  på budsjettet for 2014. 
 
8. Transportutgifter for brukerne. Det legges til grunn en kostnad på kr 22.000,- i budsjett for 
2014, dette er 70 000,- lavere enn budsjett for 2013. Grunn til dette er at kostnadene til 
drivstoff var lagt inn på denne kontoen, men dette belastes annet sted. 
 
9. Lisenser, gebyrer – legges til grunn en kostnad på kr 75.000,- på budsjett for 2014. Dette 
gir kr 139.000,- i lavere kostnader enn budsjett for 2013. Skyldes bedre avtaler på lisenser etc. 
 
10.Medisinske forbruksvarer og medisiner må økes med kr 494.000,- for å opprettholde 
dagens forbruk.  
 
11.Medikamenter må økes med kr 256.000, .  
 
12.Matvarer må økes med kr 200.000,- for å opprettholde dagens standard.   
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13.Lønn: Totalt på gruppe 10 – lønnsutgifter: Når alt er lagt inn så gir dette en merkostnad på 
kr 450.000,-.  KLP er lagt inn med 15,5%. Ikke lagt inn noen endringer på sykevikar, 
ferievikarbudsjett for 2014. 
 
14.Vi velger å ta utgangspunkt i BMS for pleie og omsorg.  
 Vi legger til grunn at det leies inn sykevikar ut i fra et sykefravær på 8 % noe som gir en 
kostnad på kr 2 442 299,-.  I 2013 budsjettet så har vi et sykevikarbudsjett på 2 021.000,- 
kroner, differansen på kr 421.000,- øker kostnadene med. Videre legges det til grunn at 5% av 
dette er langtidsfravær og dette får vi refundert kr 1.600.000,- for fra staten. I budsjett 2013 
var det lagt inn forventet sykerefusjon på 2.200 000,-, dette vil gi en mindre refusjon på kr 
600.000,- på sykepenger i forhold til budsjett 2013. 
 
15.Videre legges til grunn en kostnad på vikar foreldrepermisjon på kr 200.000,-, denne blir 
refundert fra Staten. 
 
16.Avlastning, omsorgslønn – må økes med kr 300.000,-, for å kunne opprettholde de 
avlastningsordninger som brukes .Avlastningssteder som brukes er: SFO, Mortenstua, 
Brennemoen, Haugtussa, privat avlastning for hjemmeboende barn. 
Omsorgslønn, meromsorg for både eldre og barn. 
 
 
KONKLUSJON: 
Merinntekt for 2014: 
Trøgstad kommune     kr  1.000.000,- 
Brukerbetaling     ”      317.000,- 
Forsikring      ”       90.000,- 
Lavere lisenser     ”    139.000,- 
Transportutgifter for brukerne   ”     70.000,- 
Refusjon fødselspermisjon    ”   200.000,- 
 
       Kr 1.816.000,- 
 
Merutgift for 2014: 
BPA       kr 1.900.000,- 
Leasing biler      ”      82.000,- 
Medisinsk forbruk og medisiner   ”    494.000,- 
Medikamenter      ”    256.000,- 
Matvarer      ”    200.000,- 
Lønn       ”    450.000,- 
Vikarbudsjett      ”    421.000,- 
Lavere sykerefusjon     ”    600.000,- 
Avlastning, omsorgslønn    ”    300.000,- 
Fødselspermisjon, vikar    ”   200.000,- 
 
       Kr 4.903.000,- 
 
 
Videreføring av 2013 viser at budsjettet for 2014 må økes med kr 3.087.000,-. 
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Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
Ingen forslag pr. nå. Omsorg er opptatt av å kunne få midler til å opprettholde dagens drift. 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
Ingen kjente investeringstiltak pr. nå. Marker bo og servicesenter ble 10år i 2013. Det er stor 
slitasje på inventar og hjelpemidler. 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Notat	fra	virksomhetene	–	foreløpig	rammedisponering	2013	 Side	12	
 


NNoottaatt  oomm  rraammmmeeddiissppoonneerriinngg  ffoorr  bbuuddssjjeetttt  22001144    
  


VViirrkkssoommhheett::  FFoorrvvaallttnniinngg,,  DDrriifftt  oogg  VVeeddlliikkeehhoolldd..  
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  


 I årsbudsjettet for 2012 (Des. 2011) ble lønnen til brannsjef tatt ut p.g.a. uavklart 
avtale med Aremark brannvesen. Siden ble 20 % av stillingen tilbakeført Marker 
brannvesen uten at det ble tilført tilsvarende beløp i budsjett. Utgjør i dag en 
underdekning på kr.135.000 for 2013 


 Ved innføringen av nytt nødnett for nødetatene ble det ikke overført penger i 
budsjettet slik at disse i dag må dekkes opp av andre poster og andre ansvarsområder. 
Utgjør en årlig kostnad på kr.60.000 


 Fra 1.1.2010 ble det ansatt 5 personer på tidsubestemt lønnstilskudd. Dette 
lønnstilskudd er en del av inntektssiden til FDV ansvar 5110. Inntekten er ført opp 
med kr.1.204.000. For 2013 vil dette beløpet være kr.1.014.000. D.v.s. et bortfall på 
inntektssiden med kr.190.000 for 2013 


 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
Marker skole barnetrinnet(høyblokka) har i år fått ny utvendig kledning og nye vinduer. 
Kledningen er grunnet men trenger å bli malt i 2014. Resten av bygningsmassen ved 
barnetrinnet samt administrasjonsbygget trenger sårt å bli malt. Administrasjonsbygget er det 
siste som er malt og det sto ferdig i 2008.  
Kostnad for dette er estimert til kr.625.000 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
Under ansvar 5110 funksjon 130 prosjekt511 Enøk tiltak kommunale bygg er det for 2014 
ført opp i økoplan kr.2.000.000. For å komme i mål med Enøk tiltakene på Marker skole samt 
påbegynne Marker rådhus er det behov for å øke denne investeringssummen for 2014 
Når det gjelder Marker skole gjenstår en god del i forhold til de arbeider som har vært ute på 
anbud.  
 
Forvaltning, Drift og vedlikehold ber om at denne posten økes med kr.1.875.000 
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NNoottaatt  oomm  rraammmmeeddiissppoonneerriinngg  ffoorr  bbuuddssjjeetttt  22001144    
  


VViirrkkssoommhheett::  PPllaann  oogg  mmiilljjøø  
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  
Plan og miljø vil i hovedsak kunne opprettholde dagens virksomhet med uendret ramme. En 
ser imidlertid at saksomfanget knyttet til de interkommunale oppgavene øker i omfang, slik at 
det jevnlig er vanskelig å kunne holde lovpålagt eller på annen måte ønskede frister for 
saksbehandlingen. Med dette som utgangspunkt hadde det vært ønskelig å kunne hatt noe 
midler til å kunne pålegge overtidsjobbing i noen perioder. Overtid med avspasering som 
godtgjørelse bidrar i liten grad til å redusere saksbehandlingstiden, da saksmengden igjen 
hoper seg opp når avspasering tas ut.  
 
Plan og miljø har også noen økonomiske utfordringer knyttet til lisenser og avgifter som har 
økt mer enn vi har kunnet ta høyde for i tidligere budsjetter. 
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
I forbindelse med ny plan for kulturbygg og fysisk aktivitet er det fremmet mange forslag til 
bruk av Marker Idrettspark Bommen. Vi ønsker med utgangspunkt i dette å lage en plan for 
fremtidig bruk og disponering av dette. 
 
Kostnad kr 100.000  
 
Vedlikehold av lekeplasser kr 50.000 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
Vi har tidligere satsen noe på utbygging av leirplasser i skog og vassdrag og ønsker en 
oppfølging av dette 
 
Kostnad kr 100.000 
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Notat om rammedisponering for budsjett 2014  
 


Virksomhet: Kultur og fritid 
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  
Driften skal reduseres noe pga reduksjon i stillinger på kulturskolen grunnet færre  elever. 
Stilling til bademester er redusert noe pga stenging av folkebad på lørdager. 
Budsjett på kino må høynes noe pga sviktende inntekter for Bygdekinoen, grunnet synkende 
salg av dvd’er. Bygdekinoen finansierer sin drift bl.a. gjennom inntekt pr solgt dvd. Dette 
salget er sterkt redusert. Kommunene må da dekke dette tapet i form av høyere avgifter til 
Bygdekinoen. 
  
Totalt sett tilsier dette en reduksjon i budsjettet for kultur og fritid på kr 30 000,-. 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
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Notat om rammedisponering for budsjett 2014  
 


Virksomhet: Bibliotek 
 
 


Virksomheten melder om følgende konsekvenser for driften i 2014 dersom rammene fra 
f.sak 28/13 står uendret:  
Rammen er tilfredsstillende. 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye driftstiltak 2014: 
Ingen. 
 
 
 
Foreløpige forslag til nye investeringstiltak 2014: 
Jeg vil gjerne ha dette teppet med i neste års budsjett. Smaalenenes Bedriftsheletjeneste 
konkluderer med at teppet må fjernes raskest mulig. De ansatte føler at klimaet er svært 
dårlig. (Rapport foreligger og kan sees gjennom i f.skapets møte). 
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INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING. REVIDERT UTGAVE 


Kommunene i Indre Østfold (heretter IØ) har de siste årene økt omfanget av samarbeidet om ulike 
deler av tjenesteproduksjonen. Tjenestene er organisert i forskjellige organisasjonsformer og har 
ulik grad av oppmerksomhet og styring fra eierne. Eierskapsmeldingen er utarbeidet med tanke på 
å øke det politiske engasjement, legge felles føringer og sikre et handlingsrom for eierskapet for de 
interkommunale selskapene og samarbeidene.  


Den første interkommunale eierskapsmeldingen ble lansert av Regionrådet i IØ i 2010. Behovet for 
en eierskapsmelding ble aktualisert på flere måter:  


 Fristilling som selskapsutskillelse kan utgjøre et tveegget sverd og mange av dagens 
selskaper kjenner på utfordringene knyttet til lav eller manglende oppmerksomhet fra sine 
eiere. Dette er også en problemstilling for politikere og administrasjon i kommunene ved at 
en rekke tjenester ikke blir vurdert helhetlig i forhold til den kommunale tjenesteytingen 
forøvrig. Dette aspektet gjelder i første rekke de interkommunale selskapene. 


 I motsetning til private eiere, er det svært sjeldent at finansiell avkastning står som 
hovedmotiv for utskilling av virksomhet i kommunal sektor. Hovedoppdraget til 
kommunene handler om å sikre regional utvikling, gode tjenester og en mer effektiv 
ressursforvaltning. Også ønsket og behovet for fristillingen av virksomhet som ikke krever 
så tett politisk kontroll eller skal operere i et marked, er argumenter som vi vet er 
fremtredende når beslutningene omkring selskapsutskillelse tas. 


 Videre er det også slik at rammebetingelsene som faktisk var til stede ved etableringen kan 
forandre seg uten at eierne vurderer, definerer og styrer i henhold til den faktiske 
samfunnsutviklingen.  


 Til slutt- eierstyring og eierskap er krevende i seg selv. I tillegg til å være ”hands on” på den 
faktiske virksomhet, fordrer også aktivt eierskap en viss kunnskap om selskapsjuss.  


 


Kommunestyrenes behandling av den første eierskapsmeldingen gav meldingen ulik status. Man så 
derfor behovet for å bearbeide og utfylle eierstyringsprinsippene.  


Høsten 2012 ble det innledet et arbeid med revisjon av meldingen. Et felles eierskapsmøte for de 9 
kommunene i IØ, bestående av ordførere og rådmenn, nedsatte en politisk og administrativ 
arbeidsgruppe som skulle skape en felles forståelse rundt sentrale punkter i meldingen: 
Styresammensetning, maktfordeling i representantskapet, eiermøter, prinsipper for økonomisk 
fordelingsnøkkel, samt prinsipper for valgkomitearbeid.  


Arbeidsgruppen tilføyde ytterligere punkter til mandatet. Leveringen har blitt presentert for 
regionrådet og har blitt drøftet i eierskapsmøter. Endringene har nå blitt innarbeidet i den 
opprinnelige meldingen, der kapitlet om eierstyringsprinsipper er bygget om. 
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Eierskapsmeldingen viser at kommunene i IØ deltar i aksjeselskap (AS), interkommunale selskap 
(IKS), samarbeid med felles styre, vertskommuneløsninger, stiftelser og foreninger. Oversikten i 
meldingen presenterer selskaper og samarbeid i IØ hvor minst to kommuner i regionen deltar. I 
antall er det flest aksjeselskap i regionen, men det er de interkommunale selskapene som har høyest 
samtidig deltakelse fra kommunene i IØ. Dette er forklaringen på at denne selskapsformen har fått 
stor plass i eierskapsmeldingen ved at eierstyringsprinsippene er særlig bygget opp rundt dem.  


Eierskapsmeldingen er inndelt i tre kapitler.  


 Indre Østfold kommunenes overordnede verdier, som føringer for selskapene.  


 Eierstyringsprinsipper – Rutiner og praksis som er allmenngyldige for utøvelsen av 
eierskapet overfor selskaper og samarbeid. De retter seg mot kommunestyrene, 
eierrepresentantene og styrene.  


 Jussens ABC – en gjennomgang av aksjeloven, lov om interkommunale selskaper, felles 
interkommunalt styre (etter kommunelovens § 27), vertskommunesamarbeid og 
samkommunen (etter henholdsvis kommunelovens § 28-1a-k og § 28-2a-v) og stiftelser.  


Vedleggene inneholder en oversikt over de ulike selskapene og samarbeidene i regionen. 


 


Østfold, juni 2013 


 


Regionrådet Indre Østfold  
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INDRE ØSTFOLDS EIERSKAPSVERDIER  


De kommunale selskapene forvalter offentlig midler og skal drives etter prinsippene langsiktighet, 
samfunnsansvar og åpenhet. 


LANGSIKTIGHET 


Selskapene forvalter offentlige ressurser og er fristilt den kommunale forvaltningen. De økonomiske 
og tjenestemessige valgene selskapene tar på vegne av sine eiere, skal ha langsiktighet som 
bærebjelke. Dette innebærer at den langsiktige formålsoppnåelse skal prioriteres fremfor kortsiktig 
avkastning og ressursforvaltning.   


SAMFUNNSANSVAR 


Samfunnsansvar skal sikres gjennom god arbeidsgiverpolitikk, god selskapsskikk, prioritering av 
miljøvennlige og bærekraftige organisasjons- og tjenesteløsninger. Eierne bør også være bevisst på 
bruk av selskapenes kompetanse i forhold til samfunnsutviklingsarbeid generelt.  


ÅPENHET 


Åpenhet som en verdi knytter seg til eierne og selskapets linje i forhold til innbyggere, media, 
ansatte og omverden for øvrig og praktiseringen av den nye offentlighetsloven.  


For kommunen som eier, innebærer dette å sikre en åpen debatt om og forvaltning av forhold som 
gjelder selskapene hvor etterprøvbarhet, likebehandling og transparens er sentralt. Selskapet skal 
legge vekt på likebehandling av eierne ved at alle får samme informasjon. 
 


For selskaper omfattet av den nye offentlighetsloven innebærer det at rutiner for mulig innsyn skal 
tilrettelegges. Selskaper som har sin hovedvirksomhet innenfor forretning og som opererer i et 
marked, er ikke omfattet av offentlighetsloven.  Så langt som mulig skal selskapene og forvaltningen 
av disse, praktisere åpenhet med mindre det gjelder konkurransemessige eller personalmessige 
spørsmål. 
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INDRE ØSTFOLDS EIERSTYRINGSPRINSIPPER 


IØ-kommunene legger til grunn eierstyringsprinsipper som er allmenngyldige for alle selskapene. 
Prinsippene retter seg mot kommunestyrene, eierrepresentantene og styrene.  Prinsippene skal 
forelegges nye styremedlemmer og eierrepresentanter før de blir forespurt om verv.  


I. KUNNSKAP OM SELSKAPSSTYRING 


OBLIGATORISK OPPLÆRING AV FOLKEVALGTE I SELSKAPSJUSS OG SELSKAPSOMRÅDENE 


Det skal gjennomføres felles folkeopplæring innenfor eierskap og selskapsstyring i første del av 
valgperioden. I tillegg skal hver enkelteier sette temaet på dagsorden på en folkevalgtdag i løpet av 
valgperioden. 


ROLLEAVKLARING MELLOM KOMMUNESTYRE, EIERORGAN OG STYRE1 


Eierorgan  All eierstyring skjer gjennom eierorganet (representantskap eller 
generalforsamling). De valgte representanter skal ivareta 
kommunens interesser gjennom aktiv deltakelse i selskapenes 
eierorgan. Eierorganet har som formål å sikre at eiers overordnede 
interesser blir ivaretatt i selskapet og skal formulere klare mål for 
selskapet. 


Kommunestyret I enkeltsaker av prinsipiell eller av stor betydning, kan 
kommunestyret som kollegium og/eller formannskap instruere 
representantene i eierorganet.  Dette kan skje ved at representanten 
melder inn en sak til ordfører i forkant av 
formannskapsmøte/kommunestyremøte.  


Kommunestyremedlemmer  Den enkelte folkevalgte eller partigruppe har ingen direkte 
instruksjonslinje til selskapet eller representanter i eierorganet. Saker 
som ønskes tatt opp skal meldes som sak i kommunestyret på 
ordinær måte.  


Styret  Styret er ansvarlig for realisering av eiers mål og skal ivareta 
selskapets interesse. Styret representerer ikke enkelteierne, men 
selskapet. 


                                                             


1 Se kapittel om Jussens ABC for videre utdypning av roller, handlingsrom og ansvar som ligger i de ulike 
selskapsformene. 
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II. ETABLERING, ENDRING OG UTVIKLING AV SELSKAP 


POLITISK SAKSBEHANDLING I FORKANT AV UTSKILLING 


Administrasjonen skal gi politikerne en balansert saksutredning ved en eventuell utskilling av en 
virksomhet i et interkommunalt samarbeid. Det er viktig å skille mellom kommunens rolle som eier, 
myndighetsutøver og arbeidsgiver da dette har betydning for eierstyringen. Se vedlegg 1 i 
meldingen. 


VALG AV ORGANISASJONSFORM 


Ved valg av organisasjons- eller selskapsform skal formålet ved utskillingen legges til grunn.   


I valget mellom organisasjonsformer bør det foretas en juridisk, politisk og økonomisk avveining av 
organisasjonsformen holdt opp mot formålet med samarbeidet. Det er f.eks. kun det nye 
vertskommunesamarbeidet og samkommunen2 som kan benyttes til samarbeid om 
myndighetsutøvelse.  


For interkommunal virksomhet som ikke er kommunens kjernevirksomhet og hvor det eksisterer et 
marked vil egenregi3 gjennom IKS eller AS være aktuell. Det ligger som en forutsetning at 
kommunene har den dominerende styring/kontroll og omsetning.4  


Stiftelser har ingen eiere, og er ingen egnet organisasjonsform for kommunal virksomhet. 


VALG AV FINANSIERINGSMODELL5 


På grunnlag av forskjellige prinsipper kan det lages ulike modeller for finansiering av 
interkommunale selskaper og samarbeid. Ved gjennomgang av selskapsavtaler eller nyetablering av 
selskap, skal man, ut ifra tjenesteform og praktiske hensyn, ta utgangspunkt i de hovedlinjer som 
ligger her: 


A. Kostnader fordelt etter innbyggertall 


                                                             


2 Kommuneloven § 28-1a-k og § 28-2a-v. For lovpålagte oppgaver som innebærer utøvelse av offentlig 
myndighet (f. eks. enkeltvedtak, skatteinnkreving, tildeling av helse- omsorgstjenester), stiller loven visse 
krav til organisatoriske løsninger. Det er da nødvendig å ivareta hensynet til innbyggernes rettssikkerhet og 
demokratisk kontroll på en helt annen måte enn når kommunene driver forretningsdrift. 
3 Organisering av virksomhet i egenregi betyr at eierne kan kjøpe eller motta tjenester fra eget selskap uten å 
komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. 
4 Når det i dette kapitlet snakkes om myndighetsutøvelse eller omsetnings- og kontrollkriterier, kan det legges 
til at meldingen i mindre grad er innrettet mot kommersiell virksomhet med kommunalt medeierskap. 
5 I utgangspunktet ikke aktuelt for aksjeselskap. 
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B. Kostnader fordelt etter innbyggertall, men fordelt på intervallet med synkende beløp med 
økende innbyggertall - Differensieringen av pris avhengig av innbyggertall har innbygget en 
fordeling av grunnkostnader for kommunene. 


C. Likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner - Grunnbeløpet bør speile administrative 
grunnkostnader som ikke er avhengig av kommunestørrelse. 


D. Differensiert grunnbeløp for alle deltakende kommuner - Grunnbeløpet må ta høyde for 
kriterier i rammetilskuddet som slår svært ulikt ut for de enkelte kommunene. 


E. Etter uttak av tjenester - Uttak av tjenester betales til fulle av den enkelte kommune, inkludert 
overheadkostnader. 


Se vedlegg 2 for nærmere beskrivelse av ulike modeller som bygger på prinsippene. 


OM SELSKAPSAVTALER6 


STANDARDISERING 


Selskapsavtalene for selskapene i regionen skal utformes med utgangspunkt i samme mal. 


Det legges til grunn at selskapet gis i oppdrag å utføre kommunale oppgaver, og at disse fremgår av 
selskapsavtalens formålsparagraf, med evt. lovhenvisninger. 


Selskapsavtalen skal uformes slik at det gis rom for en strategisk utvikling av selskapet, uten at man 
nødvendigvis må endre på selskapsavtalen. 


ENDRING 


Representantskapet kan foreslå endringer i selskapsavtalen med 2/3 flertall.  Endringer av en eller 
flere av selskapsavtalens 9 obligatoriske punkter78 krever likelydende vedtak i alle kommunestyrer 
i deltakende kommuner.  


Dersom selskapsavtalen er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende ordning: Likelydende 
vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har et vedtak som 
avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da å enten gjøre et likelydende 
vedtak som flertallet eller å tre ut av samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som 
kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen. 


                                                             


6 Gjelder de interkommunale selskapene (IKSene) 
7 Lov om interkommunale selskaper 1999-01-29 nr 6 §.4. Se vedlegg nr. 4.  
8 Den kommunen hvor selskapet skal ha hovedkontor må angis i selskapsavtalen, og kan ikke overlates til 
styrets avgjørelse. Betegnelsen hovedkontor må sees i sammenheng med registreringsbestemmelsene om 
selskapets forretningskommune og adresse: I dette ligger at selskapet i den registrerte forretningskommunen 
må ha et kontor som kan besvare henvendelser vedrørende selskapet, også om henvendelse skjer ved 
fremmøte (Aarbakke m.fl., 2004) 
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UTARBEIDELSE AV EIERSTRATEGI FOR ENKELTSELSKAPENE 


Eierne skal utforme eierstrategier for enkeltselskapene. Eierstrategien har, sammen med 
selskapsavtalen, status som selskapets styringsdokument. Strategien, og utarbeidelsen av denne, er 
et viktig ledd i den interkommunale eierstyringen. 


En eierstrategi skal ha i seg eiers formål og utdype denne for å sikre nødvendige og overordnede 
styringssignaler til selskapet. Eierstrategien vil danne grunnlaget for selskapets strategi og kan ha i 
seg bakgrunnen for hvorfor kommunene eier selskapet, definering av kjernevirksomhet, 
forutsetningene for å eie, reguleringer i forhold til bestiller vs. kundeforhold, kommunikasjonslinjer 
og møteplasser mellom eierne og selskap, øvrige rammebetingelser og føringer eierne ønsker å 
legge til grunn.  


Utvikling og revisjon av eierstrategien er eierorganets ansvar. Det er opp til det enkelte eierorgan å 
organisere denne prosessen, men det forutsettes at arbeidet skjer i et samspill med selskapet og de 
kommunale funksjoner som bestiller tjenester av og/eller har tangeringspunkter med selskapets 
virksomhet. Alminnelig praksis er at strategidokumentet bearbeides i møter med eierkommunenes 
fagmiljøer, rådmannsnivået og de folkevalgte. 


Eierorganet vedtar den felles eierstrategien, etter høring i hver eierkommune. Eierstrategienes skal 
revideres hvert 4. år. 


INFORMASJON OM SELSKAPER OG SAMARBEID 


På kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale virksomhetenes 
hjemmesider, hvor offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være tilgjengelige. 


 


III.  MØTER OG MYNDIGHET 


MØTER I REPRESENTANTSKAP OG GENERALFORSAMLING 


Møtene i de interkommunale selskapenes eierorganer skal gjennomføres på en måte som gir rom 
for reell dialog mellom selskapets representanter og eier. Styret skal i forkant tilrettelegge for at 
flest mulig kan delta med tanke på at det blir en effektiv møteplass mellom eier og styre.  


Innkalling med saksliste skal sendes minimum 4 uker før møtet, og utførlige saksdokumenter skal 
sendes senest 1 uke før møtet. Saker skal sendes til postmottak i eierkommunene med kopi til 
representantskapsmedlemmene. Eventuelle fullmakter skal være på plass før møtet.  


Møtets varighet settes på forhånd av eierorganets leder, i samråd med styreleder. Det settes av 
inntil 1 time til ordinære representantskapsmøter.   
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Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Revisor har i hht lov om interkommunale 
selskaper rett, men ikke plikt til å delta. IØ legger til grunn at revisor for IKSene skal benytte denne 
retten. 


Representantskapet og generalforsamlingen behandler saker i tråd med den myndighet som loven 
har gitt eierorganet. 


SÆRSKILT FOR REPRESENTANTSKAPENE 


STEMMEVEKTING I REPRESENTANTSKAPET 


I representantskapet for interkommunale selskaper i Indre Østfold skal stemmene vektes slik: Hver 
kommune har 1 stemme. Kommuner over 10 000 innbyggere har 1 tilleggsstemme. I selskaper hvor 
eierne hver har to representanter i representantskapet, vil det respektive kommunestyre avgjøre 
hvilken representant som er stemmeberettiget. 


VARAREPRENSENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET 


I henhold til lov om interkommunale selskaper9 er det kommunestyret selv som avgjør hvilke 
representanter som skal møte i representantskapet. Medlemmene som velges til 
representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates ikke at andre møter etter fullmakt. 
Dette innebærer at ordføreren ikke kan peke ut andre vararepresentanter enn de som er valgt av 
kommunestyret. Kommunene anbefales derfor å sørge for tilstrekkelig antall varamedlemmer slik 
at deltakelsen i representantskapet sikres. 


LEDER FOR REPRESENTANTSKAPET 


Representantskapet velger både leder og nestleder. 


Valg av representantskapsledere for de interkommunale selskapene i Indre Østfold skal gjøres med 
hensyn til en balansert fordeling mellom kommunene i regionen.10 


Representantskapsleder kaller inn til representantskapsmøter og eiermøter.  


EIERMØTER 


Det skilles mellom møter i eierorganet og begrepet eiermøter. Eiermøtet er en overordnet 
møteplass mellom selskapet og eierne uten formell beslutningsmyndighet. 


Eiermøtene benyttes til å innhente styringssignaler fra eierne før saker av stor betydning skal 
behandles og føres frem til beslutning. Møtene kan også bli brukt til å informere eierne om 
virksomheten og/eller endringer i selskapets rammebetingelser. Eiermøtet kan være et formøte til 
møte i eierorganet. 


                                                             


9 Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6, § 6. 
10 Fordeling av representantskapets lederverv i selskapene foreslås av et ordførermøte i begynnelsen av hver 
valgperiode. 
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Agenda for eiermøtene avgjøres i møter mellom eierorganets leder og selskapsledelsen. Til 
eiermøtet inviteres eierorganets medlemmer, rådmann og relevante fagpersoner i eierkommunene, 
styret og daglig leder. 
 
Både eiermøtene og generalforsamling/representantskapsmøte skal sikre at formålsparagrafen for 
selskapet er i samsvar med en eventuell endring i driften, og i tråd med den generelle utviklingen i 
samfunnet. Samordnet effektiviseringskrav overfor selskapet bør diskuteres her. 


FAGLIGE OG ADMINISTRATIVE MØTEPLASSER 


For hvert selskap bør det opprettes faglige og administrative møteplasser med eierkommunene for 
å  


 drøfte selskapets rolle som tjenesteleverandør og evt. kompetanseplanlegger 


 diskutere saker i grensesnittet mellom selskapet og kommunens virksomheter  


 utvikle og ivareta bestillerkompetansen i eierkommunene  


 sikre partenes innflytelse i utviklingsarbeid 


Hver kommuneadministrasjon skal oppnevne en ansatt som kontaktperson for selskapet. 
Kontaktpersonen skal følge opp samarbeidssaker av administrativ eller faglig art. 


BUDSJETTARBEID 


Eierkommunenes deltakelse i budsjettarbeidet skal skje etter følgende trinnvise modell: 


Juni Rådmannsgruppen sender brev til ordførerne om generelle økonomiske 
føringer for kommende budsjettår. Signalene videreformidles til selskapene. 


August/september Eiermøte med selskapets presentasjon av forarbeider til budsjett og 
handlingsplan. 


September Dialogmøte mellom selskapsledelsen og eierorganets leder vedrørende 
budsjettet. Eierorganets leder kan be om administrativ bistand fra 
rådmannsgruppen. 


Oktober/november  Eierorganet vedtar budsjett og handlingsplan. 
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IV. STYRET 


ANTALL STYREMEDLEMMER 


I forbindelse med etablering av nytt selskap eller en eventuell revisjon av selskapsavtalen, skal 
antall styremedlemmer vurderes med tanke på eiers behov for å realisere sine mål og sikre 
selskapets interesser. Selskapets størrelse og kompleksitet vil avgjøre om selskapene har 3, 5 eller 
maksimalt 7 eiervalgte styremedlemmer. 


Antall representanter og vararepresentanter må være nedfelt i hver selskapsavtale. Styret vurderer 
selv om 1. vara blir invitert til styremøtene for å sikre kompetanse og kontinuitet. 


SIKRE STYRESAMMENSETNING VED BRUK AV VALGKOMITE 


Det er eiers ansvar å sørge for en styresammensetning og overordnet styringsramme som er 
tilpasset selskapets formål og eiernes forvaltningsverdier. Bruk av valgkomite skal sikre at 
styresammensetningen totalt sett gir selskapet den nødvendige erfaring og innsikt hva gjelder 
nødvendig juridisk, politisk, fag- og økonomikompetanse. 


Representantskapet for selskapet oppnevner valgkomite i første ordinære representantskapsmøte i 
ny valgperiode. Ordførerne i deltakerkommunene skal velges som medlemmer av valgkomiteen. 
Medlemmene av valgkomiteen fremmer forslag om styremedlemmer. 


Valgkomiteen skal levere et begrunnet forslag om styre, som grunnlag for beslutning i eierorganet. 
Sammensetning av styre bør gjøres ut ifra at styret er et kollegialt organ og bør velges ut ifra krav til 
kompetanse og selskapets egenart. 


Valgkomiteens innstilling til, og representantskapets beslutning om antall styremedlemmer, må 
være i samsvar med selskapsavtalen. Vararepresentanter må oppgis i numerisk rekkefølge. 


Styremedlemmene velges for 2 år av gangen. Valgkomiteen må ta hensyn til behov for kontinuitet i 
styret, og skal i sitt forslag legge til grunn en delvis utskifting av styremedlemmene. 


Etter 2011 likestilles habilitetskrav for private og kommunale selskaper. Politikere i styrene blir 
automatisk inhabile ved behandling i kommunestyret av saker hva gjelder partsforhold for 
selskapet.  


Styrene i selskaper eid av kommunene i Indre Østfold følger lovens krav om kjønnsbalanse.  
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SAMORDNING AV STYREHONORAR 


Styregodtgjørelsen skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens 
kompleksitet. Styreverv i IKSer kan vurderes i forhold til strafferettslig og/eller økonomisk ansvar 
og bør godtgjøres etter det.  


Alle styremedlemmer mottar honorar for styremøter. Styreleder skal godgjøres særskilt i forhold til 
styremedlemmene, og mottar et ekstra honorar i tillegg til møtehonorar. 


Styremedlemmer har ikke anledning til å ta honorerte oppdrag på vegne av selskapet. 


Styrene kan ikke fastsette sin egen godtgjøring. Representantskapet bestemmer godtgjøringen ved å 
plassere selskapet på et nivå som ligger vedlagt i eierskapsmeldingen. 


Valgkomiteen foreslår styresatser, som en parallell prosess til innstilling på styrerepresentanter. 
Eventuelle økte satser for honorering kan omfatte midlertidige, særskilte hensyn, som for eksempel 
arbeidsintense perioder. 


Det henstilles til at generalforsamlingene i interkommunale aksjeselskap følger satser for 
styrehonorar (vedlegg 3) på lik linje med IKSene. Unntak kan forekomme. 


 


INFORMASJON TIL NYE STYREMEDLEMMER 


Det er hver eiers ansvar å sikre at nye styremedlemmer gis nødvendig informasjon om ansvar og 
plikter knyttet til vervet i forbindelse med oppnevnelsen. Eier skal utarbeide og oppdatere skriftlig 
materiell til utdeling. 


Styremedlemmer skal gis tilbud om styreopplæring, enten i regi av styret selv eller av eierne. 


 


V. STYRETS ANSVAR 


DIALOG MED EIER 


Det forventes at styret tar opp med eierne vesentlige saker av prinsipiell karakter eller uvanlig art. 


Styreleder kan invitere eierorganets leder til dialogmøter for å følge opp kontakten mellom eierne 
og selskapet. Dette kan innebære å drøfte eier- og selskapsstrategier og planlegge eiermøter med 
vurdering av aktuelle saker. Styreleder velger selv om daglig leder skal delta i dialogmøtene. 
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SELSKAPSSTRATEGI 


En selskapsstrategi er styrets verktøy for å operasjonalisere eiers formål og strategier for selskapet. 
Ansvaret for selskapsstrategien er styrets og skal sikre operasjonalisering av eiers overordnet 
formål. 


ETIKK, MILJØ OG KLIMA 


Styret plikter å sette etikk på dagsorden i styret og i selskapet. Hvilke etiske valg og dilemmaer som 
er aktuelle, vil variere fra selskap til selskap. Styret skal gi en vurdering av mulige dilemmaer i sin 
selskapsstrategi. Målsettingen er å sikre en felles oppfatning av gråsoner selskapet kan operere i og 
hvilke valg selskapet og de ansatte bør ta.  


Styret skal prioritere langsiktige, regionale og bærekraftige miljøløsninger i selskapets utøvelse av 
tjenester så vel som organisering. Alle selskapene skal miljøsertifiseres. Grønne innkjøp bør 
gjennomføres etter anskaffelsesregelverket. 


LØNNSSTRATEGI 


Selskapet skal utforme lønns- og insentivordninger slik at de fremmer verdiskapningen, og skal 
være rimelige. Hovedprinsippet bør være at selskaper og samarbeid følger kommunal lønnsstrategi. 


STYREEVALUERING 


Styreevaluering gir styremedlemmer og leder økt bevissthet om oppgaver, roller, myndighet og 
ansvar. Styreleder skal ta initiativ til styreevaluering en gang i året. Resultater av evalueringen med 
eventuelle tiltak skal forelegges eierne til informasjon.  


Det bør utvikles en felles mal for styreevaluering hvor tema som ledelse, beslutningskvalitet, 
forholdet til eier, forholdet til virksomheten, kvalitet på sakspapirer/utsendelse, styreleders rolle, 
forholdet til daglig leder, åpenhet/kultur, omdømme, mål og strategiarbeid, økonomi, kompetanse 
kan være sentrale punkter for en evaluering. 


INFORMASJONSANSVAR 


Selskapene skal gjøre offentlige rapporter, meldinger og andre relevante dokumenter tilgjengelige 
på sine hjemmesider. 


I hver kommunestyreperiode skal selskapet møte i kommunestyrene til sine eiere og orientere om 
virksomheten. Et egnet tidspunkt for informasjon om selskapet kan være når eierstrategien skal opp 
til høring. 
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VI. EVALUERING, REVISJON OG KONTROLL 


EVALUERING AV EIERSSTYRING 


Eierorganet og styret skal i hver kommunestyreperiode evaluere eierstyringen etter bestemte 
maler. 


REVISOR 


De interkommunale selskapene i Indre Østfold bør bruke Indre Østfold Kommunerevisjon IKS som 
revisor. 


SELSKAPS- OG EIERSKAPSKONTROLL  


Kontrollutvalget skal føre tilsyn med det kommunale eierskapet. Forskrift om kontrollutvalg (§ 14) 
hjemler at utvalget plikter å påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av kommunens 
eierinteresser og om eierinteressene utøves i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger. 


Kontrollutvalgene i hver kommune er ansvarlig for at det gjennomføres kontroller. Kommunestyret 
kan fastsette regler for kontrollutvalget og revisors kontroll. Kontrollutvalget skal minst en gang i 
valgperioden og senest ved utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en 
plan for gjennomføring av eier- og selskapskontroll som vedtas av kommunestyret. 


Kommunelovens § 80 gir kontrollutvalget en vidtgående rett til opplysninger og innsyn i selskaper 
som kommunen i sin helhet eier alene eller sammen med andre kommuner/fylkeskommuner. 
Kontrollutvalget har også rett til å delta i representantskapsmøter og generalforsamlinger. Det bør 
derfor være en dialog om hvordan man skal drive selskapskontrollen11 med selskaper der flere 
kommuner er eiere. En slik dialog bør samordnes av kontrollutvalgssekretariatet ved behandling av 
planene for selskapskontroll. 


Merknader fra kontrollutvalgene skal følges opp av enkelteierne.


                                                             


11 Selskapskontrollene består av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskapskontrollen 
inneholder en generell del med selskapsinformasjon og en spesiell del med opplysninger knyttet til den 
enkelte eier. Eierskapskontroller utføres av Indre Østfold Kommunerevisjon IKS som en avtalt tjeneste 
overfor kommunene.  


Forvaltningsrevisjon er et dypdykk i selskapet, basert på bestilling, problemstillinger og revisjonskriterier. 
Kontrollutvalgene kan enkeltvis, eller samlet, bli enige om at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon av 
interkommunale selskaper eller samarbeid. Dette kan da tas innenfor den enkelte kommunes ressurs for 
forvaltningsrevisjon og kan samordnes ved at kommunene har felles kontrollutvalgssekretariat og felles 
kommunerevisjon. Eventuelt må dette bestilles i tillegg, og betales av eierkommunen(e). 
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JUSSENS ABC OG EIERSTYRINGSMULIGHETENE 


Kommunene som organisasjon har i oppgave å levere tjenester overfor innbyggerne som en rekke 
særlover pålegger dem. I tillegg står kommunene fritt til å påta seg oppgaver utover særlovene. 
Avhengig av den enkelte særlov, står kommunen fritt til å samarbeide med andre kommuner om 
oppgaveutførelsen. Kommunen står også fritt til å delta i privatrettslige selskaper. I en slik 
sammenheng opptrer kommunen som eier på lik linje med ethvert annet privat rettssubjekt.  


Samtidig er det viktig å understreke at kommunen forvalter fellesskapets midler, uansett om 
virksomhetene er organisert som selvstendige rettssubjekter, samarbeid eller det foregår i egen 
organisasjon. Det er derfor sentralt at kommunen tar et særlig samfunnsansvar uavhengig av 
organisasjonsform.  Bedre eierstyring krever kunnskap, og i det følgende er det en kort 
gjennomgang av aksjeloven, IKS-loven og samarbeid etter kommunelovens §§ 27 og 28 som er de 
mest benyttede og aktuelle samarbeidsformene. 


Innholdet i kapitlene er underordnet det til enhver tid gjeldende lov- og regelverk. 


AS (LOV OM AKSJESELSKAPER AV 13. JUNI 1997 NR 44) 


Virksomheten i et aksjeselskap reguleres i aksjeloven og det er derfor aksjeloven som regulerer 
organisasjonsmessige spørsmål innenfor selskapet. Et aksjeselskap er et selskap hvor ingen av 
deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Kommuner kan delta sammen med 
andre offentlige rettssubjekter eller private. Det kan også etableres aksjeselskap hvor kommunen er 
eneste aksjonær. 


Eierne i aksjeselskapet (aksjonærene) har i utgangspunktet bare mulighet til å tape aksjekapitalen 
(det som er skutt inn i selskapet). Kreditorene kan bare gå til selskapet med sine krav. Derfor er det 
en rekke regler i aksjeloven som begrenser eiernes adgang til å ta penger ut av selskapet. I 
Aksjeselskap må stifterne skyte inn aksjekapital, og dette beløpet skal minimum være 30 000 
kroner til sammen.  


GENERALFORSAMLINGEN (GF) 


Generalforsamlingen er selskapets eierorgan. Det finnes ikke særskilte bestemmelser om hvem som 
har kompetanse til å representere en kommune som aksjeeier i selskapets GF. Kommunestyret må 
derfor utstede fullmakt til den som representerer kommunen. Det er oftest ordfører eller 
formannskap som utgjør generalforsamling. 


Kommunestyrene eller andre kommunale organer har ingen direkte innflytelse på hvordan et 
kommunalt aksjeselskap skal forvaltes. En kommune kan imidlertid utøve innflytelse på andre 
måter. F eks dersom aksjeselskapet mottar kommunalt tilskudd, kan det stilles vilkår for støtten. 
Kommunen øver i så fall innflytelse på selskapet i egenskap av sin rolle som offentlig myndighet. 







 


 


17 


Kommunestyret kan også treffe bindende vedtak om hvordan kommunens representant skal 
stemme i en bestemt sak. Dette fordrer at kommunestyret får til behandling saker i forkant av GF. 


Visse saker skal behandles i GF, blant annet: Selskapets årsoppgjør, vedtektsendringer, endringer i 
aksjekapitalens størrelser. Med mindre selskapet har bedriftsforsamling, velger GF hele styret (§ 6-1 
tredje ledd spesifiserer at dersom selskapet har bedriftsforsamling, skal styrets leder velges av 
bedriftsforsamlingen).  


GF har også mulighet til å ta opp hvilken som helst sak opp til behandling hva gjelder selskapet. 
Dette innebærer at GF kan instruere styret og også omgjøre styrevedtak dersom selskapet ikke 
allerede har bundet seg i forhold til en tredjepart. En for inngående inngripen i driften av selskapet 
vil imidlertid ikke være i samsvar med den rollefordelingen aksjeloven legger opptil mellom eier og 
selskapsledelsen, og kommunen kan også pådra seg erstatningsansvar dersom den overtar den 
reelle styringen av selskapet. 


STYRET 


Aksjeselskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne. Styret og daglig leder 
representerer selskapet utad. Kompetansen til styret begrenses av selskapets formål og øvrige 
vedtekter og eventuelle andre vedtak/instrukser vedtatt av GF. Det kan f eks vedtektsfestes av visse 
type saker i hovedregel skal behandles i GF eller en konkret sak selv om styre etter aksjeloven har 
myndighet. Eksempler kan være økonomiske investeringer over en viss sum, lokaliseringsspørsmål 
eller opprettelsen av døtre.  


Styreverv er et personlig verv og ansvaret er regulert i aksjeloven § 17-1. Styremedlemmer og 
daglig leder kan bli forpliktet til å erstatte skade som de i nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt 
har voldt selskapet, aksjeeier eller andre. Dersom styret eller daglig leder påfører selskapet en 
risiko som ut over den forretningsmessige forsvarlige, kan det medfører en erstatningsplikt. Det er 
også viktig å merke seg at styret og daglig leders aktsomhetsplikt skjerpes i situasjoner hvor 
selskapet er i økonomisk krise.  


 


IKS (LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER AV 29. JANUAR 1999, NR 6)  


Interkommunale selskaper (IKS) er en selskapsform hvor kun fylkeskommuner, kommuner og 
andre IKSer kan være deltakere. IKSene er selvstendige rettssubjekter og ved utskilling av 
kommunal virksomhet til et IKS, trer arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse i kraft.  
 
Eierne omtales som deltakere. Et AS kan ikke være deltaker i et IKS, men et IKS kan være deltaker i 
et AS.  


Hver deltaker har et ubegrenset ansvar innenfor sin eierandel og et IKS kan i praksis ikke gå 
konkurs. Lov om interkommunale selskap regulerer alle organisasjonsmessige spørsmål for 
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selskapet. Selskapsformen er ment å være skreddersydd for kommunalt samarbeid om selvstendig 
tjenesteproduksjon og annen økonomisk virksomhet. 


REPRESENTANTSKAPET 


Et IKS skal ha et eierorgan, styre og daglig leder. Deltakernes myndighet i selskapet utøves i 
eierorganet som kalles representantskapet. Den enkelte kommune kan ikke utøve direkte 
innflytelse gjennom kommunestyret overfor verken styre eller daglig leder. Hver enkelt deltaker har 
instruksjonsmyndighet overfor sine medlemmer i representantskapet og kan gi instruks om blant 
annet stemmegivning. Det kan imidlertid ikke gis instrukser som er i strid med lov, selskapsavtalen 
eller andre vedtak som er bindene for selskapsforholdet.  
 
Representantskapet har en noe utvidet kompetanse i forhold til generalforsamlingen i et AS og det 
henger sammen med det ubegrensede ansvaret deltakerne har i selskapet. Når deltakerne påtar seg 
et større ansvar for selskapets forpliktelser er det også naturlig at styringsmulighetene utvides.  
 
Kommunestyrene utpeker navngitte representanter i representantskapet og personlige 
varamedlemmer. Det er ikke mulig å møte etter fullmakt slik det er anledning til etter aksjeloven. 
Representantskapet utpeker også styret.  


STYRET 


Selskapet blir ledet av styret og daglig leder på vegne av eierne, og representerer selskapet utad. 
Styrets kompetanse er begrenset av selskapets formål og selskapsavtalens generelt i tillegg til 
eventuelle vedtak, instrukser og øvrige retningslinjer fastsatt av representantskapet. Styret har 
tilsvarende ansvar som styret i andre selskaper (AS). Styremedlemmene plikter å erstatte skade 
som vedkommende forsettlig eller uaktsomt volder selskapet, den enkelte deltaker eller andre 
parter. Erstatningsansvar kan lempes dersom dette finnes rimelig under hensyn til utvist skyld, 
skadens størrelse, økonomisk evne og forholdene ellers. 


 


FELLES STYRE (KOMMUNELOVEN § 27) 


Kommuner og fylkeskommuner kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver som angår 
virksomhets drift og organisering, altså oppgaver av økonomisk og administrativt karakter. Det er 
ikke anledning til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse § 27-samarbeidet.  Vedtektene for 
det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:  
 
a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,  
b. området for styrets virksomhet,  
c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,  
d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske 
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forpliktelser,  
e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet  


Et § 27-samarbeid er dermed et svært løst og utformelt samarbeid hvor lovgiver stiller svært få krav 
til organisering og styring. Dersom det overføres en stor grad av kompetanse fra kommunene til 
styret, kan virksomheten ansees å være et selvstendig rettssubjekt med tilhørende 
arbeidsgiveransvar.  


 


VERTSKOMMUNE (KOMMUNELOVEN § 28-1 A-K)  


Vertskommuneløsningen gir mulighet til å samarbeide om offentlig myndighetsutøvelse. Gjennom 
denne modellen kan en kommune overlate utførelsen av offentlig myndighetsutøvelse til en 
vertskommune, så fremt lovverket som styrer virksomheten ikke er til hinder for det. Det opprettes 
ikke et nytt organ eller rettssubjekt, men oppgaven blir delegert fra egen kommune til den aktuelle 
vertskommunen. 


For et vertskommunesamarbeid skal det opprettes en skriftlig samarbeidsavtale som vedtas av 
kommunestyret selv og vertskommunen skal orientere fylkesmannen om etableringen av 
samarbeidet. Samarbeidsavtalen skal inneholde en rekke bestemmelser (§ 28-1 e andre ledd) 
herunder uttreden og avvikling av samarbeidet.  


Vertskommunen står fritt til å organisere virksomheten den har fått delegert. Folkevalgte organer i 
vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet på områder som er underlagt 
samarbeidet. 


Det kan opprettes øvrige organer i et slikt samarbeid, men disse vil ha funksjon som arbeidsutvalg 
og kan ikke rokke ved den delegasjonslinjen som ligger i kommunelovens § 28-1 a-k.  


STYRINGSSTRUKTUR 


Det skilles mellom 2 typer organisasjonsstrukturer innenfor vertskommunesamarbeidet: 


(1)Ved delegasjon av kompetanse som kommunestyret anser å være av ikke-prinsipiell karakter, 
opprettes et administrativt vertskommunesamarbeid (§ 28-1 b). Hver av de samarbeidene 
kommunene delegerer likelydende kompetanse fra eget kommunestyre til egen rådmann som igjen 
delegerer til rådmannen i vertskommunen. 


(2) På områder der kommunestyret anser tjenesten å være av prinsipiell betydning, skal det 
delegeres likelydende kompetanse til felles folkevalgt nemnd (§ 28-1 c). Rådmannen i 
vertskommunen forholder seg til nemnda som fungerer som et lokaldemokratisk organ for 
samarbeidet. Nemnda kan igjen delegere til vertskommunen administrativ myndighet til å treffe 
vedtak i enkeltsaker eller typer saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
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Vurdering av hvorvidt tjenesten er av prinsipiell eller ikke prinsipiell betydning, avgjøres av hvert 
enkelt kommunestyre. Prinsipiell betydning kan forstås som oppgaver kommunestyrene delegerer 
til egen administrasjon i delegasjonsreglementet.  


 


SAMKOMMUNE (KOMMUNELOVEN § 28-2 A-V) 


Samkommunen ble lovhjemlet mai 2012 og er den andre modellen for samarbeid om offentlig 
myndighetsutøvelse. Kun kommuner og fylkeskommuner kan delta, og hver kommune kan kun 
delta i en samkommune.  


Samkommunen er et selvstendig rettssubjekt som reguleres av kommunelovens kapittel 5 med 
mindre annet er angitt (herunder forvaltningsloven og offentlighetsloven).  Ved opprettelse trer 
arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse i kraft. De oppgaver og den 
avgjørelsesmyndighet som overføres samkommunen, må være identiske for alle 
deltakerkommunene.  


Deltakerkommunene skal opprette en skriftlig samarbeidsavtale for samkommunen. 
Kommunestyret (eller fylkestinget) vedtar selv avtalen og endringer om forhold: navn, kommunene 
som deltar, antall representanter til samkommunestyre, oppgaver og delegasjonsmyndighet, 
tidspunkt, innskuddsplikt, eierandel og ansvarsandel dersom denne fraviker fra eierandelen, 
uttreden og oppløsning, og underretning til deltakerkommunene om vedtak som treffes i 
samkommunen.  


Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en andel av samkommunens forpliktelser. 
Tilsammen skal andelene utgjøre samkommunens samlede forpliktelser.  En samkommune kan ikke 
være deltaker i interkommunalt samarbeid, men kan likevel forvalte midler i aksjer når dette har et 
finansielt formål. En samkommune kan være vertskommune (§ 28-1) for andre enn 
deltakerkommunene i samkommunen.  


Samkommunen plikter å dekke inn underskudd i samkommunen. Deltakerkommunene plikter å yte 
tilskudd til inndekning av underskudd i samkommunen. Samkommunen kan bare ta opp lån dersom 
dette er fastsatt i samarbeidsavtalen. Dersom samkommunen skal kunne ta opp lån, skal avtalen 
inneholde et høyeste beløp for samkommunens samlede låneopptak.  


Den enkelte deltakerkommune kan med skriftlig varsel til samkommunen og øvrige 
deltakerkommuner si opp sin deltakelse i samkommunen og kreve seg utløst fra denne. 
Oppsigelsestiden er på minst ett år og løper fra det tidspunkt varsel om uttreden er mottatt etter 
forrige punktum. Samkommunen kan oppløses dersom deltakerkommunene er enige om det. 
Vedtak om oppløsning treffes av det enkelte kommunestyre eller fylkesting selv.  


STYRINGSSTRUKTUR 


Samkommunestyret er samkommunens øverste organ. Samkommunestyret skal bestå av minst tre 
representanter med vararepresentanter fra hver deltakerkommune. Disse velges av og blant 
kommunestyrets (eller fylkestingets) medlemmer. Samkommunestyret velger selv blant sine 
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medlemmer leder og nestleder. Lovens bestemmelser om ordfører og varaordfører gjelder 
tilsvarende for leder og nestleder i samkommunestyret.  


Samkommunen skal ha en administrativ leder som ansettes av samkommunestyret selv. Det kan 
avtales at stillingen som administrativ leder i samkommunen skal gå på omgang mellom 
administrasjonssjefene (rådmennene) i deltakerkommunene. 


Kontrollutvalgets medlemmer velges blant medlemmene av kommunestyret, fylkestinget og 
kontrollutvalgene i deltakerkommunene. Hver deltakerkommune skal være representert med minst 
ett medlem i utvalget.  


STIFTELSER (LOV OM STIFTELSER AV 15. JUNI 2001 NR. 59) 


Stiftelser er regulert i Stiftelsesloven.  Kommuner og fylkeskommuner står fritt til å opprette 
stiftelser. Når opprettet, er stiftelsen å anse som et selvstendig rettssubjekt. Årsaken til at man 
velger stiftelsesformen er at man sikrer å forfølge et gitt formål ved at stiftelser ikke kan kjøpes opp 
eller overstyres av eiere. I tillegg vil man i noen grad kunne oppnå skattemessige fordeler.  


Stiftelsen er forskjellig fra aksjeselskapene og IKSene ved at den ikke har noen eiere. Stiftelsens 
formue eies av stiftelsen selv. Dermed blir det heller ikke betalt ut utbytte fra stiftelsen og 
oppretterne mister rådigheten over formuesverdien ved opprettelsen. Stiftelser har ingen 
medlemmer som gis rett til å være med å bestemme slik som i idrettslag, hjelpekorps og lignende. 
Stiftelsen har ingen generalforsamling eller årsmøte og er ikke demokratisk styrt. Etter 
stiftelsesloven § 2 må en stiftelse ha en formuesverdi og være opprettet ved en rettslig disposisjon 
(gave, testament osv.).Stiftelsens formål blir fastsatt ved opprettelsen, og adgangen til å endre dette 
i ettertid er begrenset.  


STYRET 


Stiftelser er pliktige å ha et styre som er stiftelsen øverste organ. Styrevervene er personlige og kan 
ikke overføres ved fullmakt. Hvis stiftelsen er næringsdrivende har de ansatte rett til representasjon 
i styret i saker som gjelder næringsvirksomheten. Styremedlemmene kan tilstås et rimelig vederlag i 
forhold til faktisk arbeidsmengde og ansvarsbyrde i stiftelsen. Det skal ifølge stiftelseslovens § 10 c) 
presiseres i vedtektene hvordan valg av styre skal skje.  
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VEDLEGG 


1. SJEKKLISTE FOR SAKSFREMSTILLING VED INTERKOMMUNALT SAMARBEID 


1 Forvaltningsmyndighet og forholdet til særlovene   
Omfatter samarbeidet også vedtak i saker enkeltvedtak/myndighetsutøvelse? Pr i dag er det kun 
kommunelovens §§ 28 (vertskommune og samkommunen) som hjemler denne type samarbeid.  
 


2 Formålet med virksomheten 
Hva er målsettingen med samarbeidet og hvilke antatte forventninger har en til gevinstene ved 
samarbeid. Dersom virksomheten skilles ut i et aksjeselskap og ikke har erverv som formål, skal 
dette tydeliggjøres i formålet. Risiko og forretningsområde skal tydeliggjøres.  
 


3 Hvilke konsekvenser har utskillelsen for de ansatte?  
Ved etablering av selvstendige rettssubjekter, trer arbeidsmiljølovens regler om 
virksomhetsoverdragelse i kraft. Det kan eventuelt avtales ordninger som sikrer de ansatte 
fortrinnsrett til stillinger i egen kommune innenfor et gitt tidsrom.  
 


4 Hva er kommunens rolle i fht tjenestene som skal utføres i samarbeidet?  
Skal kommunen kjøpe tjenester fra samarbeidet og er dette innenfor regelverket om offentlig 
anskaffelser (evt. egenregi)? Har kommunen tilsyns- og kontrollansvar overfor virksomheten? 
Hvordan skal skille mellom eier og kommunens rolle som kunde sikres for å unngå mistanke om 
rolleblanding og forfordeling.  
 


5 Grad politisk styring og kontroll 
Er virksomheten av en slik art at politikerne ønsker større eller mindre grad av styring. 
 


6 Lokalisering av hovedkontor/vertskommune 
 


7 Skatt- og merverdiavgift 
Hvilke regler for skatt og mva trer i kraft ved de ulike selskapsformene ifht den aktuelle 
virksomheten.  
 


8 Kostnadsnøkkel for eierskap 
 


9 Et politisk vedtak skal følges av selskapsdokumentene 
Vedtaket om utskillelse av virksomhet til et interkommunalt selskap, må følges av de grunnleggende 
dokumenter for virksomheten (vedtekter, selskapsavtale, aksjonæravtale etc) og en angivelse av 
eventuell overføring av formuesmasse, samt retningslinjer for instruks for representant i eierorgan. 
I vedtektene/selskapsavtalen bør det også være tydelig hvorvidt selskapet utfører oppgaver etter 
egenregi eller er konkurranseeksponert. 
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2. EKSEMPLER PÅ MODELLER FOR FINANSIERING AV SELSKAPENE 


Modell 1: 


1. Likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner  
2. Øvrige kostnader fordelt etter innbyggertall 


Kommentarer: 
Grunnbeløpet bør speile administrative grunnkostnader som ikke er avhengig av kommunestørrelse. 


 


Modell 2: 


1. Alle kostnader fordelt etter innbyggertall, men fordelt på intervallet med synkende beløp med 
økende innbyggertall som for eksempel  


a. De første 5 000 innbyggere, kr 5 pr innbygger 
b. Fra innbygger 5 000 – 10 000 kr 4 pr innbygger 
c. Fra innbygger 10 000 – 20 000 kr 3 pr innbygger 
d. Fra innbygger Over 20 000 kr 2 pr innbygger 


Kommentarer: 
Denne modellen med differensieringen av pris avhengig av innbyggertall har innbygget en fordeling av 
grunnkostnader for kommunene. Intervallene på antall innbyggere kan selvfølgelig endres. Eksempelet 
ovenfor er hentet fra selskapsavtalen til Østfold interkommunale Arkivselskap.  


 


Modell 3: 


1. Likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner  
2. Kostnader til felles avtalte tjenester fordelt etter innbyggertall 
3. Uttak av tjenester ut over «grunnpakken» betales til fulle av den enkelte kommune, inkludert 


overheadkostnader.  


Kommentarer: 
En variant av denne modellen benyttes i Helsehuset hvor uttak av døgntilbud på forsterkede 
sykehjemssenger belastes den enkelte kommune. Her er det imidlertid en sikringsbestemmelse som sier 
at hvis ikke døgnplassene er fullt ut belagt, skal den enkelte eierkommune gi et dekningsbidrag for 
tapet av inntekter i henhold til eierandel. Dette fordi det er felles oppslutning om å opprette det 
forsterkede døgntilbudet. 
For IØD vil de kommunene som tar ut tjenester ut over grunnpakken betale kostnadene i sin helhet 
inkludert overhead kostnader. 
Denne modellen gjør det mulig å gi et noe variert tilbud til deltakerkommunene avhengig av behov, og 
vil redusere interessekonflikter knyttet til ulikt tjenestebehov. 
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Modell 4:  


1. Differensiert grunnbeløp for alle deltakende kommuner  
2. Øvrige kostnader til felles fordelt etter innbyggertall 


Kommentarer: 
Grunnbeløpet må ta høyde for kriterier i rammetilskuddet som slår svært ulikt ut for de enkelte 
kommunene. Prinsippet kan for eksempel gjøre seg gjeldende ved tjenester til eldre: En kommune kan 
ha stor andel eldrebefolkning og får et høyere rammetilskudd, enn en kommune med lav andel 
eldrebefolkning. Tilskuddet tilsier at kommunen med høyere rammetilskudd vil relativt sett ha et 
større behov for tjenester, og det er dermed rimelig at grunnbeløpet gjenspeiler dette. 
Prinsippet kan også anvendes ved tilskudd til administrative tjenester hvor kommunene får et 
grunnbeløp uavhengig av kommunestørrelse.  
 


3. EKSEMPLER PÅ STYREHONORAR 


 


Nivå Godtgjøring 


1 
Styremedlemmer: Kroner 2.400 per styremøte 
Styreleders tilleggshonorar: 25.000 per år. 
 


2 
Styremedlemmer: Kroner 1.800 per styremøte 
Styreleders tilleggshonorar: 17.500 per år. 
 


3 
Styremedlemmer: Kroner 1.200 per styremøte 
Styreleders tilleggshonorar: 10.000 per år. 
 


Eventuelle økte satser for honorering omfatter midlertidige, særskilte hensyn, som for eksempel 
arbeidsintense perioder 
 
Satser for godtgjøring er på grunnlag av 2013-tall. Justering av godtgjørelse indeksreguleres i 
samsvar med lønns- og prisvekst 
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4. LOVENS KRAV TIL SELSKAPSAVTALER FOR IKS 


Lov om interkommunale selskaper 1999-01-29 nr 6 


§ 4. Selskapsavtale  


For interkommunalt selskap skal det opprettes en skriftlig selskapsavtale. For de enkelte deltakere 
skal kommunestyret eller fylkestinget selv vedta avtalen. For deltaker som er interkommunalt 
selskap, vedtas selskapsavtalen av representantskapet. Vedtaket krever tilslutning fra samtlige 
medlemmer av representantskapet med mindre annet er fastsatt i selskapsavtalen for det 
deltakende selskap.  


Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, skal skje på samme måte. 
Andre endringer vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte 
stemmer med mindre det er avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første 
punktum. 


Selskapsavtalen skal i det minste angi følgende 


1. selskapets foretaksnavn 


2. angivelse av deltakerne 


3. selskapets formål 


4. den kommune der selskapet har sitt hovedkontor 


5. antall styremedlemmer 


6. deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet 


7. den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet 
dersom denne avviker fra eierandelen 


8. antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker 
oppnevner 


9. annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen 
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5. SELSKAPER ORGANISERT ETTER AKSJELOVEN, FORDELT PÅ I Ø 
KOMMUNENES ANDELER 
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KOMMENTAR TIL TABELLEN 


 Indre Østfold kommuner er sammen om 14 aksjeselskap. Aksjeandelen varierer fra 100 % 
(Askim ASVO AS) til 0,018 % (Filmparken). 


 For 8 av 14 aksjeselskap har Indre Østfold kommuner mindre enn 40 % av aksjene. 


 For tre av de øvrige selskapene har Askim kommune kvalifisert flertall alene. 


 


 


6. SELSKAPER ORGANISERT ETTER IKS-LOVEN, FORDELT PÅ I Ø KOMMUNENE 


 


 


KOMMENTAR TIL TABELLEN 


 Indre Østfold kommuner deltar i opptil 11 IKSer (Askim og Spydeberg deltar i alle 11) 


 IKSene varierer fra å omfatte 18 eiere (Arkivselskapet og Driftsassistansen) til 3 eiere 
(Avløpssamarbeidet).  


 Tallene i parentes (etter navnet) viser antall Indre Østfold kommuner mot totalt antall eiere. 
For 9 av selskapene har Indre Østfold en eierandel på minst 80 %. 
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7. OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID I IØ12 


 


AKSJESELSKAP Deltakende kommuner fra Indre Østfold13 


Alarmsentral Brann Øst AS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Askim ASVO AS Askim, Skiptvet 


Askim Kulturhus AS Askim, Skiptvet 


Deltagruppen AS 


Askim, Eidsberg, Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet, 
Hobøl, Marker 


Filmparken AS Askim, Spydeberg 


Finca el Romeral AS Askim, Skiptvet, Spydeberg 


Haldenvassdragets Kanalselskap AS Aremark, Marker 


Innovi AS Eidsberg, Marker, Trøgstad 


Kommunekraft AS Askim, Skiptvet, Spydeberg 


Opplev Grenseland AS Aremark, Marker, Rømskog 


Opplevelsessenteret Østfoldbadet AS Askim,Trøgstad, Spydeberg, Skiptvet 


Rakkestad flyplass AS Aremark, Askim, Eidsberg, Marker, Skiptvet  


Østfold Bedriftssenter AS Askim, Eidsberg 


Østfold Energi AS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg 


  Aksjeselskap hvor kun en kommune i Indre Østfold deltar som eier 


Askimbyen AS Askim 


Askim Rådhus AS Askim 


Eiendomselskapet Askim AS Askim 


Skjebergkilens Marina AS Eidsberg 


Trøgstad Elverk AS Trøgstad 


  Aksjeselskap som heleid datterselskap14 Eier 


Trøpro Eiendom AS Innovi AS 


Retura Østfold AS Indre Østfold Renovasjon IKS 


  


                                                             


12 Elektroniske versjoner av eiermeldingen: For hvert organisasjonsnavn (AS og IKS) på listen er det lagt inn 
link til www.proff.no med tilgjengelig nøkkelinformasjon om selskapet. 


13 I listen over AS er kun Indre Østfold kommunene tatt med. 


14 Der morselskapet er fra listen øverst. 



http://www.proff.no/selskap/alarmsentral-brann-%C3%B8st-as/moss/vaktselskaper/Z0I93FF0/

http://www.proff.no/selskap/askim-asvo-as/askim/pakking/Z000GH38/

http://www.proff.no/selskap/askim-kulturhus-as/askim/-/Z0HACQBZ/

http://www.proff.no/selskap/deltagruppen-as/askim/vikartjenester/Z000EWE9/

http://www.proff.no/selskap/filmparken-as/jar/utleie/Z0I2QOMV/

http://www.proff.no/selskap/finca-el-romeral-as/oslo/-/890631282/

http://www.proff.no/selskap/haldenvassdragets-kanalselskap/%C3%B8rje/-/912266168/

http://www.proff.no/selskap/innovi-as/tr%C3%B8gstad/pakking/Z0I902EF/

http://www.proff.no/selskap/kommunekraft-as/oslo/energiforsyning/Z0IAXQYS/

http://www.proff.no/selskap/opplev-grenseland-as/%C3%B8rje/-/893368922/

http://www.proff.no/selskap/opplevelsessenteret-%C3%B8stfoldbadet-as/askim/-/979932790/

http://www.proff.no/selskap/rakkestad-flyplass-as/rakkestad/flyfrakt/Z0I5R7Q8/

http://www.proff.no/selskap/%C3%B8stfold-bedriftsenter-as/askim/bedriftsr%C3%A5dgivning/Z0I5BBGY/

http://www.proff.no/selskap/%C3%B8stfold-energi-as/borgund/energiforsyning/Z0I5BWO7/

http://www.proff.no/selskap/askimbyen-as/askim/informasjon-og-informasjonsr%C3%A5dgivning/Z0IAVLSZ/

http://www.proff.no/selskap/askim-r%C3%A5dhus-as/askim/-/815624742/

http://www.proff.no/selskap/eiendomselskapet-askim-as/askim/-/881048612/

http://www.proff.no/selskap/skjebergkilens-marina-as/skjeberg/aktivitetsarrang%C3%B8rer/Z0I5BBIV/

http://www.proff.no/selskap/tr%C3%B8gstad-elverk-as/tr%C3%B8gstad/energiforsyning/Z0I5BLTC/

http://www.proff.no/selskap/tr%C3%B8pro-eiendom-as/tr%C3%B8gstad/-/981191315/

http://www.proff.no/selskap/retura-%C3%B8stfold-as/askim/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0HFP2EO/

http://www.proff.no/





 


 


29 


 


 


§ 27 FELLES STYRE Deltakende kommuner.  
Vertskommunen står først. 


Avlastningshjemmet for Indre Østfold Eidsberg, Askim, Hobøl, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


IKT-Samarbeid Marker, Aremark og Rømskog 


Indre Østfold Barnevernvakt 
Eidsberg, Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, 
Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing Fredrikstad, samtlige kommuner i Østfold 


Kulturskolen vest Askim, Skiptvet, Spydeberg 


PPTjeneste Hobøl, Skiptvet og Spydeberg Spydeberg, Hobøl og Skiptvet 


PPTjenesten For Indre Østfold Eidsberg, Marker, Rakkestad, Trøgstad 


Smaalenene bedriftshelsetjeneste Eidsberg, Askim 


 


INTERKOMMUNALE SELSKAPER Deltakende kommuner 


Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS Samtlige kommuner i Østfold 


Driftsassistansen i Østfold IKS  Samtlige kommuner i Østfold 


Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS  


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad, Våler 


Indre Østfold Kommunerevisjon IKS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad, Våler 


Indre Østfold Utvikling IKS 


Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Krisesenter IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, 
Rømskog, Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 


Mortenstua skole IKS 


Askim, Eidsberg, Marker, Rakkestad, Rømskog, 
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Renovasjon IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Lokalmedisinske Kompetansesenter 
IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Indre Østfold Data IKS 


Askim, Eidsberg, Hobøl, Skiptvet, Spydeberg, 
Trøgstad 


Askim, Spydeberg og Hobøl Avløpssamarbeid IKS Askim, Hobøl, Spydeberg 



http://www.proff.no/selskap/%C3%B8stfold-interkommunale-arkivselskap-iks/sarpsborg/-/984789572/

http://www.proff.no/selskap/driftsassistansen-i-%C3%B8stfold-iks/gamle-fredrikstad/vannbehandling/Z0IAV76V/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-kontrollutvalgssekreteriat-iks/rakkestad/kommunale-og-offentlige-etater/Z0I5BAP6/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-kommunerevisjon-iks/rakkestad/kommunale-og-offentlige-etater/Z0I5BN4K/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-utvikling-iks/askim/-/Z0IAWEMS/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-krisesenter-iks/-/-/Z0I5BLHV/

http://www.proff.no/selskap/mortenstua-skole/mysen/kurs-og-skoler/Z000DIF5/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-renovasjon-iks/askim/avfallsbehandling-og-gjenvinning/Z0I5BN6H/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-lokalmedisinske-kompetansesenter-iks/askim/-/979351909/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-lokalmedisinske-kompetansesenter-iks/askim/-/979351909/

http://www.proff.no/selskap/indre-%C3%B8stfold-data-iks/askim/-/Z0I5B8TD/

http://www.proff.no/selskap/askim-spydeberg-og-hob%C3%B8l-avl%C3%B8pssamarbeid-iks/askim/-/970929886/
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§ 28 VERTSKOMMUNE Deltakende kommuner.  
Vertskommunen står først. 


Barnevern, Marker og Rømskog Rømskog og Marker 


Brannsjeffunksjon i Marker Aremark og Marker 


Felles brannsjef for Askim, Spydeberg og Trøgstad Askim, Spydeberg og Trøgstad 


Felles brannvesen for Hobøl og Spydeberg Spydeberg og Hobøl 


Innkjøpssamarbeidet Indre Østfold 
Eidsberg, Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, 
Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad 


Landbrukskontoret for Hobøl, Spydeberg og Askim Spydeberg, Askim, Hobøl 


Skatteoppkreveren i Hobøl og Spydeberg Hobøl og Spydeberg 


Skatteoppkreverkontor Askim og Skiptvet  Askim og Skiptvet 


Skatteoppkreverkontor Trøgstad Eidsberg Eidsberg og Trøgstad 


Plan og miljøkontor Marker, Aremark og Rømskog 


 


Ut over AS, IKS og samarbeid etter kommunelovens bestemmelser, deltar kommunene i en rekke 
øvrige samarbeid, foreninger, interesseorganisasjoner og stiftelser. Eksempler på dette er: 


Biblioteksentralen AL 


Edwin Ruuds Stiftelse 


Fengselshelsetjeneste ved Indre Østfold fengsel  


Film & Kino 


Grensekomiteen Värmland - Østfold 


Indre Østfold Introduksjonssenter 


Indre Østfold Næringsforening 


Indre Østfold Næringsråd 


Indre Østfold Regionråd 


Jernbaneforum Øst 


Klinisk veterinærvakt 


NAVkontor i Marker og Rømskog 


Norske Skogindustrier ASA 


Regionalpark Haldenkanalen 


Samarbeidsalliansen Osloregionen 


Samhandlingsforum, Sykehuset Østfold-KS Østfold 


Skogbrannvakt 


Stiftelsen Anker Studentboliger og Hotel 


Stiftelsen Fossumutvikling 


Stiftelsen Opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold 


Ungt entreprenørskap Alumni Østfold 


Utmarkskommunenes Sammenslutning 


Vasskraftkommunenes Landsammenslutning 


Boligselskaper er ikke nevnt i oversikten. 





