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Etter forslag fra ordfører Erik Unaas (H) ble møtet lukket i medhold av kommunelovens § 31
og offentlighetslovens § 23 under behandling av orienteringen under sak 14/101.
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14/101

Orienteringer/drøftinger - Formannskapet 16.12.14

14/99: Indre Østfold Utvikling IKS
Formannskapets enstemmige vedtak:
1. Eidsberg kommune sier opp sitt deltakerforhold i Indre Østfold Utvikling IKS (IØU) med
virkning fra 31.12.2014 slik at kommunens deltakelse i selskapet formelt avsluttes fra
31.12.2015 iht. gjeldende selskapsavtale.
2. Det er varslet en gjennomgang og evaluering av selskapet i 2015 både av oppdrag og
leveranser. Eidsberg kommune stiller spørsmål om selskapet er gitt et oppdrag som
eierne er tjent med, om eierne bruker selskapets tjenester slik intensjonen opprinnelig
var og om dialogen føres på en slik måte at de løser eiernes utfordringer? Vi er kjent med
at det nå startes en prosess med utarbeidelse av eierstrategi for selskapet, og at dette vil
være sentrale temaer i en slik gjennomgang. Dersom resultat av denne gjennomgangen
styrker forutsetningene for at Indre Østfold-regionen skal nå sine fastsatte målsettinger
vil Eidsberg kommune være interessert i å videreføre sin deltakelse i IØU også fra
01.01.2016.
3. Det understrekes at dette ikke er å anse som en kritikk av selskapets styre, ledelse eller
ansatte, men et uttrykk for at vi ser det nødvendig å se på om en har organisert arbeidet
på en hensiktsmessig måte i forhold til eierens behov.

Rådmannens forslag:
Saken fremlegges uten innstilling og forutgående saksbehandling fra rådmannen.
Formannskapets behandling:
Ordfører Erik Unaas (H) fremmet følgende forslag:
1. Eidsberg kommune sier opp sitt deltakerforhold i Indre Østfold Utvikling IKS (IØU) med
virkning fra 31.12.2014 slik at kommunens deltakelse i selskapet formelt avsluttes fra
31.12.2015 iht. gjeldende selskapsavtale.
2. Det er varslet en gjennomgang og evaluering av selskapet i 2015 både av oppdrag og
leveranser. Eidsberg kommune stiller spørsmål om selskapet er gitt et oppdrag som
eierne er tjent med, om eierne bruker selskapets tjenester slik intensjonen opprinnelig
var og om dialogen føres på en slik måte at de løser eiernes utfordringer? Vi er kjent med
at det nå startes en prosess med utarbeidelse av eierstrategi for selskapet, og at dette vil
være sentrale temaer i en slik gjennomgang. Dersom resultat av denne gjennomgangen
styrker forutsetningene for at Indre Østfold-regionen skal nå sine fastsatte målsettinger
vil Eidsberg kommune være interessert i å videreføre sin deltakelse i IØU også fra
01.01.2016.
3. Det understrekes at dette ikke er å anse som en kritikk av selskapets styre, ledelse eller
ansatte, men et uttrykk for at vi ser det nødvendig å se på om en har organisert arbeidet
på en hensiktsmessig måte i forhold til eierens behov.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Unaas' forslag vedtas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14/101: Orienteringer/drøftinger - Formannskapet 16.12.14
Formannskapets behandling:
1. Det ble orientert om eiendommer og tomtearealer i og ved Mysen sentrum.
Saken er unntatt offentlighet i medhold av offentlighetslovens § 23.
Formannskapets enstemmige vedtak:
Rådmann og ordfører får i oppdrag å innlede dialog med aktuelle interessenter.
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