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EIERTRATEGIER OVERFOR INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS 

HENSIKT 

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS (IØKR) er etablert for å sikre revisjonstjenester med kompetanse 

om kommunal sektor og kjennskap til kommunene. 

Stordriftsfordeler og andre positive synergieffekter, som følge av det interkommunale samarbeidet, 

skal bidra til å sikre konkurransedyktige priser for revisjons- og rådgivningstjenester.  

IØKR skal være eierkommunenes leverandør av lovpålagte revisjonsoppgaver og andre relaterte 

revisjons- og rådgivningstjenester. 

 

KJERNEVIRKSOMHET 

IØKR har som formål å levere lovpålagte revisjonsoppgaver til eierkommunene, og skal utføre 

revisjon i henhold lover1, forskrifter2 og standarder3.. Selskapet kan også utføre andre 

revisjonsoppdrag og bistå med rådgivning. 

Selskapet skal sikre at kommunene får revidert sine regnskaper, sin forvaltning og sine selskaper 

etter god kommunal revisjonsskikk. Kommunerevisjonen er politikernes verktøy for å kontrollere at 

det gjøres forsvarlig regnskapsførsel og at virksomhetenes mål oppnås, regelverk etterleves og at 

kommunestyrets vedtak følges opp. 

Følgende oppdrag inngår i selskapets kjernevirksomhet: 

 Lovpålagte revisjonsoppgaver, herunder regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, 

selskapskontroller, særattestasjoner mv. 

 Ikke lovpålagte oppgaver innenfor fagområdet, herunder for eksempel rådgivningstjenester 

med tilknytning til kjernevirksomheten. 

 

FORUTSETNINGER 

Selskapets primære virkeområde omfattes av de deltakende kommunene og deres eierskap: Fond, 

stiftelser og interkommunale selskaper4. Selskapet kan også påta seg revisjonsoppdrag og 

rådgivningsoppdrag knyttet til kjernevirksomheten for andre kommuner og selskaper5. 

Det er inngått likelydende avtaler om revisjonstjenester mellom den enkelte av eierne og IØKR, som 

reguler hvilke oppdrag selskapet skal utføre. 

                                                                 
1
 Kommuneloven (§ 78), Lov om interkommunale selskaper, stiftelsesloven, vergemålsloven 

2
 Forskrift om revisjon, forskrift om kontrollutvalg 

3
 Internasjonale standarder (RR, FR) 

4
 Overformynderier utgår av selskapets oppgaveportefølje: Ny vergemålslov og forskrift trådte i kraft fra 

01.07.13. Fylkesmannen overtok overformynderiene fra samme dato og de kommunale overformynderiene 
avvikles. IØKR har frist til 01.10.13 til å revidere og skrive beretning for nevnte halvår. 
5
 For at eierne kan fravike anskaffelsesregelverket ved kjøp av tjenester fra eget selskap, må omsetnings- og 

kontrollkriteriene (C107/98, EU-domstolen) være oppfylt. Dette innebærer at eierne har tilstrekkelig styring og 
at omsetningen i hovedsak skjer til eierkommunene. Dette betyr at salg av tjenester til andre enn eierne (dette 
reguleres for øvrig av domsavsigelser) ikke må overstige 20 % av selskapets totale omsetning. 



Eierne skal sørge for at IØKR har tilstrekkelige rammer for å utføre sine tjenester.  

IØKR kan benytte underleverandører for å sikre at selskapet til enhver tid har kapasitet og 

kompetanse til å utføre de aktuelle oppdragene. 

 

STYRINGSPRINSIPPER 

Representantskapet er IØKR sitt eierorgan. Representantskapet består av 1 eierrepresentant fra hver 

kommune, oppnevnt av kommunestyret. Hver eierrepresentant har ansvar for å rapportere til sitt 

kommunestyre og innhente kommunestyrets syn på aktuelle saker. 

Et grunnleggende prinsipp for stemmefordelingen i representantskapet knyttes til de forpliktelser 

eierne har i selskapet: Store forpliktelser skal gi stor innflytelse. Kommunene får derfor 1 

tilleggsstemme for hver 10 000 innbyggere.  

Selskapets representantskap kan ta initiativ til å avholde årlige eiermøter. Eiermøtene benyttes til å 

innhente informasjon fra virksomheten, drøfte selskapets rammebetingelser og gi styringssignaler. 

 

ØKONOMI 

Det forutsettes at selskapet har en finansforvaltning som gir tilfredsstillende avkastning uten at det 

innebærer en vesentlig finansiell risiko for selskapet. Forvaltningen skal sikre lave 

finansieringskostnader og god likviditet.  

Selskapets formuesforvaltning skal i henhold til § 13 i lov om interkommunale selskaper være 

gjenstand for betryggende kontroll. IØKR bør sikre en betryggende kontroll ved å blant annet 

utarbeide og ajourholde et finansreglement som regulerer selskapets risikoeksponering. 

Eier har sørget for forsikringsdekning for styret. 

Selskapet skal bygge opp en egenkapital som svarer til minimum 4 måneders drift. Dette løses ved å 

legge inn en årlig budsjettøkning på 7 %, der forventet lønns- og prisvekst utgjør 3-4 %. Forholdet 

mellom pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler må følges nøye. 

Det legges inn en ny fordelingsnøkkel for kostnadsfordeling mellom kommunene. I stedet for 

kostnadsfordeling kun etter innbyggertall, legges det inn et ulikt grunnbeløp for eierkommunene. 

Beløpet tar hensyn til at selskapets aktivitet fordeler seg mer ulikt overfor kommunene enn hva 

innbyggertallet tilsier. Modellen blir som følger: 

A. Ulike grunnbeløp for kommunene etter innbyggerklasser6. 0-2499 innbyggere (Rømskog og 

Aremark): kr. 150 000,-. 2500-4999 innbyggere (Marker, Hobøl, Skiptvet, Våler): 200 000,-. 

5000-9999 innbyggere (Rakkestad, Spydeberg, Trøgstad): 250 000,-. Fra 10 000 innbyggere 

(Eidsberg, Askim): 300 000,-. Ut over dette vil grunnbeløpet øke med 50 000,- for hver 5000 

innbyggere.  

B. Øvrige kostnader fordelt etter innbyggertall 

 

                                                                 
6
 Innbyggertall pr. 01.01.2011. 


