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Bakgrunn og saksopplysninger:
Askim og Eidsberg kommune stiller med til sammen tre ansatte i avviklingsstyret til det
interkommunal selskapet. Arbeidet med avvikling og bistand i forbindelse med avvikling og
overføring til Indre Østfold kommune er svært arbeidskrevende.
Vurderinger:
Arbeidet i avviklingsutvalget ble påbegynt i oktober 2018, mens den formelle inntreden av
avviklingsstyret forventes å finne sted i løpet av april 2019. Arbeidet vil pågå i hele 2019 og deler av
2020.
Arbeidet vil gjennomføres i arbeidstiden eller som plusstimer på kveld og helg. Denne kostnaden må
Askim, Eidsberg og Indre Østfold kommune dekke.
Å være et styre for et IKS er et merarbeid og innebærer et økt ansvar. Å være avviklingsstyre for 5
IKSer et betydelig merarbeid og et betydelig økt ansvar.
Satsene for styreverv varierer mellom ca 2500 kroner per møte og 2000 per møte. Om vi regner med
at det er ca 12 måneder fra avviklingsutvalget begynte sitt arbeid (16 måneders arbeid og S
styreansvar i ca 10 måneder), kan regnestykket se slik ut:
12 x 2500(høy sats X 1 selskap = 30 000
Ganger man dette med 5 selskaper får vi 150 000 per styremedlem pluss tillegg for ledere.
12 x 2000(midlere sats) x 1 selskap = 24 000
Ganger man dette med 5 får vi 120 000 per styremedlem.
24 000 eller 30 000 er en for lav kompensasjon. 120 000 eller 150 000 synes å være for høyt.
Det foreslåes derfor en midlere løsning. Styremedlemmene gis et tillegg på 50 000 (det samme som
alle andre prosjektmedarbeidere i Indre Østfold kommune har fått) for å ta ansvaret for alle de fem
IKSer som skal avvikles. Leder gis et tillegg på 20 000. Hvert IKS betaler derfor 34 000 til
avviklingsstyrets honorarer.10000 til hvert styremedlem og 14000 til styreleder.
Samlet sett innebærer forslaget reduserte styrekostnader for eierne.
Saksbehandler frasier seg styrehonorarer.
Avviklingsstyrets innstilling til vedtak i representantskapet:
Representantskapet vedtar at styremedlemmene gis et tillegg på 50 000 for å ta ansvaret for de fem
IKSer som skal avvikles. Leder gis et tillegg på 20 000. Hvert enkelt IKS betaler derfor 34 000 til
avviklingsstyrets honorarer. 10000 til hvert styremedlem og 14000 til styreleder.

