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1.Innledning 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS skal sørge for sekretærbistand 
til eierkommunenes kontrollutvalg i henhold til kommunelovens § 77 pkt. 10, og forskrift for kontrollutvalg. 
Kontrollutvalget er ett av de få lovfestede utvalgene i kommunen og det har blitt lovfestet at utvalget skal 
velges på det konstituerende møtet i kommunestyret. Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for 
demokratisk innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalget skal påse at 
kommunen følger regelverket og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens 
innbyggere. 
 

2. Organisering 

2.1  IØKUS IKS 

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ble opprettet 01.01.2005. Sekretariatet er 
opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. 
Eierkommunene består av følgende 11kommuner:  
Aremark, Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker, Rakkestad, Rømskog, Skiptvet,  
Spydeberg, Trøgstad og Våler 
 
2.2      Representantskapet 

Representantskapet består av politisk valgte representanter fra hver kommune. 

Representantskapet 2015  -  2019 består av: 

Ordfører Petter Schou, Leder        Spydeberg  

Ordfører Geir Aarbu        Aremark 

Ordfører Thor Hals        Askim 

Ordfører Erik Unaas        Eidsberg 

Ordfører Olav Breivik        Hobøl 

Ordfører Kjersti Nythe Nilsen        Marker 

Ordfører Ellen Solbrække        Rakkestad 

Ordfører Thor Håkon Ramberg        Rømskog 

Ordfører Svein Olav Agnalt        Skiptvet 

Ordfører Svend Saxe Frøshaug        Trøgstad 

Ordfører Reidar Kaabbel        Våler 

De to største kommunene målt i innbyggertall, Askim og Eidsberg, har to stemmer hver i 
representantskapet, de øvrige kommunene har èn stemme hver. Det vises for øvrig til  
selskapsavtalen/vedtekter for IØKUS IKS. 
 

2.3     Styret 

Styret har siden april 2016 bestått av følgende medlemmer: 

Faste medlemmer      Personlige varamedlemmer 

Tore Johansen, leder      Sissel Jøssang 

Kjell Ove Tangen, nestleder     Andrè Bjerke 

Unni Gangnæs      Kjetil Igletjern 

 

De styrende organers oppgaver fremkommer av selskapsavtalen/vedtektene 
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3. Finansiering 

Av selskapsavtalen og vedtektene fremgår det hvordan utgiftene til driften av Indre Østfold 
Kontrollutvalgssekretariat IKS skal fordeles mellom eierkommunene. Eierkommunene  
Betaler etter en fordelingsnøkkel der grunnbeløpet i 2019 var på kr. 50 000,- og resten av  
Utgiftene fordeles i henhold til innbyggertall. Innbyggertallene blir regulert hvert valgår. 
 

4. Kontrollutvalgssekretariatets oppgaver 
Administrere møtene – Skrive og sende innkallinger og protokoller, reservere møterom og 
sette opp møteplan. 
 
Saksbehandle – Innhente informasjon, opplyse saken, skrive saksfremlegg og forslag til 
Vedtak. 
 
Bestiller rolle – Utfører bestillinger av forvaltningsrevisjon mm av revisjonen på vegne av  
Utvalgene. 
 
Utreder – Sekretariatet kan skrive planer for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,  
Utarbeide overordnet analyse og gjennomføre selskapskontroll. Dette utføres i dag av  
revisjonen. Sekretariatet har ansvaret for å utrede valg av revisjonsordning og valg av revisor  
for eierkommunene etter bestilling fra kontrollutvalg/kommunestyret. 
 
Gi råd – Være kompetent diskusjonspartner for kontrollutvalgene, å gi kunnskapsbaserte 
innspill og råd, i aktuelle saker. Sekretariatet etterstreber også å være orientert om aktuelle saker i 
kommunene. 
 
Koordinere kontakt med revisor og rådmann. Delta på koordineringsmøter for samordning 
av komunale og statlige tilsyn. 
Sekretariatet har i tillegg ansvar for at kontrollutvalgenes vedtak og innstillinger  
Videresendes til riktige instanser for viderebehandling, og at vedtakene følges opp. Det er  
Innarbeidet gode rutiner for kontakt utenom møtene mellom utvalgsledere og sekretariatet.  
Sekretariatet har i tillegg dialog med Indre Østfold kommunerevisjon (nå Østre Viken  
Kommunerevisjon IKS) i forkant av hver møterunde. 
 
Kommunesammenslåing 
I løpet av 2019 er alle formaliteter gjennomført for kommunesammenslåingen av kommunene 
Hobøl, Spydeberg, Trøgstad, Askim og Eidsberg til nye Indre Østfold kommune pr. 01.01.2020. 
Det samme har skjedd med Rømskog kommune som ble slått sammen med Aurskog-Høland 
Kommune fra 01.01.2020. 
 

5. Møtevirksomhet og aktiviteter 2019 

I tillegg til de faste kontrollutvalgsmøtene og det også i 2019 avholdt møter med Østfold  
Kontrollutvalgssekretariat for å avklare mulighetene for et samarbeid eller sammenslåing av  
de to selskapene. Det har ikke vært mulig å komme til en god løsning på dette.  
Sekretariatet har deltatt på kontrollutvalgskonferanse og nettverkssamlinger for kontroll- 
utvalgssekretariat. 
 

6. Personal/årsverk  
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Sekretariatet hadde ved årets begynnelse to årsverk. Siste halvår av 2019 ble meget  
Utfordrende, for sekretariatets ansatte. Den usikkerheten som ble skapt om selskapets  
fremtid medførte at en av de ansatte sa opp med virkning fra 1/12-2019. Daglig leder,   
hadde vært helt eller delvis sykemeldt i en periode 19. august – 27. november og 100%  
sykemeldt fra 28. november og ut året.    
Sekretariatet har derfor i avslutningen av året ikke hatt mulighet for å fylle sin funksjon 
som sekretariat, overfor kontrollutvalgene i eierkommunene. 
At en slik situasjon kunne oppstå, varslet styret eierne om i brev av 24. juni 2019.  
 

7. Lokaliteter og arbeidsmiljø 

Kontrollutvalgssekretariatet leier lokaler i Industriveien 6 i Rakkestad kommune. Det er i  
tillegg, tilrettelagt for mobilt hjemmekontor.  
Sekretariatet har en avtale om IKT med Indre Østfold kommunerevisjon IKS, som igjen kjøper 
 IKT-tjenestene av Fredrikstad kommune. IØKUS er på samme måte som andre offentlige organer 
underlagt arkivloven og har også journal- og arkivansvaret for kontrollutvalgene. Sekretariatet 
benytter saks- og arkivsystemet ePhorte som saksbehandlingssystem og arkiv.  
Med henvisning til det som er sagt under punktet «fremtidig drift», har Rakkestad kommune sagt 
opp leieavtalen med virkning fra 01.10.2020. 
 

8. Ansettelsesutvalg, Forhandlingsutvalg og Arbeidsmiljøutvalg  

Da sekretariatet har bestått av kun to ansatte, er ingen av de ovenstående utvalg opprettet. 
 

9. Etiske retningslinjer 

Indre Østfold kontrollutvalgssekretariat IKS er medlem av NKRF, og styret har vedtatt at  
ansatte og medlemmer av styret i IØKUS skal ha «Etiske retningslinjer for NKRF`s  
medlemmer» som rettesnor for sin virksomhet. De ble revidert 29. mars 2019. 
Med bakgrunn i at selskapet kun har to ansatte, er følgende tiltak gjennomført for å sikre 
betryggende kontroll, med høy etisk standard i virksomheten jf. Kommuneloven § 48.5, 
Det er utarbeidet en plakat over hovedpunktene i reglementet som henger synlig på  
kontoret. De etiske retningslinjene er tema i medarbeidersamtaler og når det dukker opp relevant   
problemstillinger, knyttet til tema. 
 

10. Status likestilling 
Styret 
Lovkrav om kvinnerepresentasjon er oppfylt i styrende organer. Inneværende års styre har 
bestått av 2 menn og 1 kvinne. 
Administrasjonen og øvrig personal 
Det er to faste stillingshjemler i Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS. Begge 
Stillingene er besatt av kvinner. Selskapet vil ved evt. Forandringer ved personalsituasjonen 
vurdere ansettelse opp mot likestillings- og diskrimineringsloven, jf. Koml. § 48.5, 
 

11.Økonomi og årsregnskap 

Budsjett og årsregnskap 
Regnskapet, herunder lønningsregnskapet, føres av Aremark kommune. Revisor er Indre  
Østfold Kommunerevisjon. 
Årets budsjett var på kr. 1 840 000,- på inntekter / brukerbetaling og kr. 1 840 000,- på  
utgifter. 
Resultatet viser et positivt avvik i forhold til budsjettet på kr. 325 147,89 
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Godtgjøring til styret og daglig leder lønn 
Representantskapet vedtar etter innstilling fra valgkomiteen styrehonorar for IKS’er i Indre 
Østfold. IØKUS IKS er plassert i gruppe 3, etter justeringer gjort av valgkomiteen i 2016 
utgjør styrehonorarene i 2019: 
Styremedlemmer: kr. 1 273,- per styremøte 
Styreleders faste honorar: kr. 10 609,- per år, inkludert her ligger deltagelse på eiermøter. 
Daglig leder i lønnskode 4351 adm.dir. Styret fastsetter daglig leders lønn. 
 
Fremtidig drift 

Med henvisning til det som er nevnt under punktet «personal/årsverk» er det per i dag ikke noen 
virksomhet i sekretariatet. Det er inngått en avtale med Østfold kontrollutvalgssekretariat om kjøp av 
sekretærtjeneste for kontrollutvalgene i Indre Østfold kommunene Aremark, Marker, Rakkestad, Skiptvet 
og Våler, frem til 1. juli 2020. Indre Østfold kommune har inngått en egen avtale med Østfold 
kontrollutvalgssekretariat.  

Den 10. Januar ble det avholdt et eiermøte i IØKUS på Indre Østfold Rådhus i Askim. Det fremkom her at 
eierne er enige om å oppløse IKS i løpet av 2020. Styret for IØKUS har tatt dette til etterretning og antar 
etter dette at selskapet avvikles i løpet av 2020 og at det i representantskaps/eiermøte den 29. april blir 
sendt søknad til Departementet om avvikling av selskapet og at det oppnevnes et avviklingsstyre. 

Et nytt sekretariat er det kontrollutvalget i kommunen som må saksbehandle (ved et eventuelt 
settesekretariat) for innstilling til kommunestyre som fatter endelig vedtak om ny sekretærordning for 
kontrollutvalgene. Det må da være på plass innen 1. juli 2020. 

Dette følger av lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, 
koml.) § 77 nr. 9:  

Kommunestyret og fylkestinget skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget. 

 

Kommentarer til regnskapsresultatet 

Årets regnskap er avsluttet med et positivt regnskapsmessig resultat på kr. 325 147,89 

Årsaken til mindreforbruket er bl.a. følgende: 

- Refusjon på lønnsområdet ved sykdom er kr. 156 000,- 
- Besparelse på pensjon og arbeidsgiveravgift kr. 40 000,- 
- Grunnet sykefravær er postene for kursutgifter og kjøreutgifter halvert 
- Husleie og faste avgifter/gebyrer er ca. 25 000,- mindre enn budsjettert 
- Besparelse på innkjøpsområdet (driftsutgifter) ca. kr. 100 000,- 
- Generelt lavere aktivitet på de fleste postene i regnskapet. 

 

Mindreforbruket  på kr. 325 147,89 foreslås avsatt til disposisjonsfond. 

 

Årsrapporten er utarbeidet av styret og vedtatt i e-mail/telefonmøte 20/3-2020  

 

 

Tore Johansen   Kjell O. Tangen  Unni Gangnæs 

Styreleder   Nestleder   Styremedlem 
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