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INTERKOMMUNAL EIERSKAPSMELDING INDRE ØSTFOLD  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1723 020// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: STK 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
35/13 Formannskapet 28.11.2013 
/ Kommunestyret  
 
Innstilling: 
Aremark kommunestyre vedtar Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. 
Juni 2013. 
 
Vedlegg: 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. Revidert utgave. Juni 2013. 
 
Saksopplysninger: 
Revidert utgave av Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold legges frem for kommunestyret 
til behandling. 
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. 

                                                 
1 Alle endringene fra møtet ble protokollført og lagt inn i meldingen. 



 

  
 

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: 
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 felles bestemmelser  for eierutøvelsen i 
interkommunale selskaper 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.  
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 på 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 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.  Når disse sammenliknes 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.   
På bakgrunn av foranstående tilrår rådmannen at kommunestyret vedtar denne reviderte utgaven av 
Interkommunal eierskapsmelding for Indre Østfold. 































































 

  
 

STØTTE TIL 200-ÅRS JUBILEET FOR 1814  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1726 223// 
 
Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN      
  
 
Saksbehandler: MIE 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
36/13 Formannskapet 28.11.2013 
 
Innstilling: 

1. Aremark kommune bidrar med kr 25 000,- til 2014-komitéen i forbindelse med feiringen av 
200 års- jubileet for 1814. 

2. Støtten utgiftsføres på konto 14900.1127.385 og dekkes over 14900.1900.190 – Reserverte 
bevilgninger – formannskap. 

 
 
Vedlegg: 
Søknad fra 2014-komitéen. 
 
Saksopplysninger: 
2014-komitéen v/Sigmund Holth søker om støtte til arrangement i 2014 i forbindelse med feiringen av 
200-års jubileet for 1814. Viser til vedlagt søknad for ytterligere informasjon.  
 
Vurdering: 
Rådmannen ser behovet for ressurser til å kunne planlegge aktiviteter for feiringen av 200 års jubileet 
for 1814, og innstiller på at Aremark kommune bidrar med kr 25 000,- til støtte til 2014-komitéen.  
 
 





 

  
 

BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSREGNSKAPET 2013  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1725 153// 
 
Sektor: ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN      
  
 
Saksbehandler: MIE 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
37/13 Formannskapet 28.11.2013 
/ Kommunestyret 12.12.2013 
 
Innstilling: 
Det gjøres følgende budsjettjustering på investeringsprosjekter budsjettert i 2013: 

 
1. Budsjettposten for prosjektet ”Nytt tak på Furulund” reduseres ned med kr 1 000 000,  

konto 02307.4335.381 med tilhørende finansiering kto 09700.4335.381/09100.4335.381 
 

2. Budsjettposten for “Aremark skole – IKT” reduseres ned med til sammen   
kr 650 000, kto 02001.2310.202 med tilhørende finansiering 09100.2310.202 

 
 
 
Vedlegg: 
Ingen.  
 
Saksopplysninger: 
Kommunestyrets vedtatte årsbudsjett er bindende, og eventuelle endringer i årsbudsjettet skal gjøres 
av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 47 nr 1.  
 
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan får betydning for de inntekter og utgifter som 
årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer i budsjettet, jf 
kommuneloven §§47 nr 3 og 47 nr 2. 
Kravet til budsjettreguleringer må ses i sammenheng med de alminnelige kravene til årsbudsjett 
(budsjettbalanse, realisme og hjemmel for å disponere midler), og at disse kravene gjelder gjennom 
budsjettåret.  
Dette innebærer at forsinkelser eller forseringer av investeringsprosjekter som påvirker 
kommunestyrets bevilgninger, må innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det.  
 
Tilsvarende gjelder for forventninger om økninger/reduksjoner i utgifter eller inntekter. Budsjetterte 
prosjekter som ikke er iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår, skal tas med i årsbudsjettet 
for påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med budsjettregulering.  
 



 

  
 

Prosjekter som er vedtatt i budsjettet for 2013 som ikke er påbegynt eller så vidt påbegynt av vesentlig 
art er taket på Furulund - svømmehallen og investeringer innenfor IKT på Aremark skole. 
Konsulentfirmaet Cowi har vært engasjert til forprosjektering vedr. taket i svømmehallen, og anbud vil 
bli utarbeidet og innhentet i 2014. Når det gjelder investeringer innen IKT på Aremark skole er 
konkurransegrunnlaget utarbeidet og sendt ut, men selve anskaffelsen vil ikke finne sted før i 2014.  
 
 
Vurdering: 
 
På grunn av endrede forutsetninger og at prosjektene ikke er fullt ut iverksatt, foreslår rådmannen at 
prosjektene budsjettjusteres ned. Begge prosjektene er budsjettert videreført i 2014.  
 



 

  
 

BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017  
 
Styre/råd/utvalg Arkivsak nr. Arkiv  
Formannskapet 13/1461 151// 
 
Sektor: RÅDMANN        
 
Saksbehandler: JFO 
 
Sak nr.: Utvalg Møtedato 
38/13 Formannskapet 28.11.2013 
/ Kommunestyret  
 
Innstilling: 
1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 for 

Aremark kommune. Netto driftsbudsjett kr. 94.437.000,- (brutto utgift 119.389.988,- og brutto 
inntekt 24.952.988,-) for 2014  pr rammeområde i henhold til budsjettskjema 1B og 
investeringsbudsjett for 2014 i henhold til skjema 2A og 2B med investeringer på totalt  
kr 30.337.500,-. 

2. Kommunestyret godkjenner forslag til budsjett 2014 for skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og 
anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A. 

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes iht. det høyeste skatteøret som Stortinget vedtar. 
4. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, utskrives eiendomsskatt i 2014 på faste 

eiendommer i hele kommunen. 
5. Med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 13 fastsettes skattesatsen for 2014 til 4 promille. 
6. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder med hjemmel i Eiendomsskatteloven § 11 2.ledd et bunnfradrag på 
kroner 10.000,- av takstverdi.  

7. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.  
8. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunens tidligere vedtatte retningslinjer 

og takstnivå. 
9. Rådmannen får fullmakt til å fordele reservert bevilgning lønn på de enkelte ansvarsområder i 

driftsbudsjettet. 
10. Kommunestyret godkjenner endringer i egenbetalinger og kommunale gebyrer mv. slik det fremgår 

av kapitelet ”Gebyrer, avgifter, leiepriser fra 01.01.2014” side 5-7.  
 
 
 
Vedlegg: 

 Rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 (tidligere utlevert) 
 
 
Saksopplysninger: 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne var ikke beslutningsdyktig i sitt møte 18.11.2013 og 
har således ikke avgitt noen uttalelse til budsjett 2013 og økonomiplan 2014-2017.  



 

  
 

 
 
 
 
Eldrerådet behandlet rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 i sitt møte 
18.11.2013 og har avgitt følgende uttalelse: 
 
Badeprisene (side 6 i budsjettdokumentet) endres slik: 
 

‐ Enkeltperson 17 og yngre / pensjonister     kr. 20,- 
 

Ellers tas rådmannens budsjett- og økonomiplanforslag til orientering. 
 
Arbeidsmiljøutvalget behandlet rådmannens forslag til budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 i sitt 
møte 18.11.2013 og har avgitt følgende uttalelse: 
 

Arbeidsmiljøutvalget understreker viktigheten av at kommunen innfører en multidoseordning 
for håndtering av legemidler i Virksomhet pleie og omsorg. 
Arbeidsmiljøutvalget tar for øvrig budsjett og økonomiplan til orientering. 

 
Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 legges frem i ett dokument, der budsjett 2014 fremkommer 
som første år i økonomiplanperioden 2014-2017. 
 
 
Vurdering: 
Rådmannen viser til kommentarer og vurderinger i det fremlagte budsjett- og økonomiplandokument. 
 
 

 


