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<beskrivelse av bidrag til saken>

Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold (DaØ) gjeldende fra 01.01.2020.
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
På bakgrunn av kommune- og regionreformen har representantskapet i Driftsassistansen i
Østfold IKS (DaØ) vedtatt nye vedtekter gjennom revidert selskapsavtale.
Selskapsavtalen er tilpasset endringer i eierandeler som følge av
kommunesammenslåingen i 2020, og man har valgt å endre selskapets navn til
Driftsassistansen i Viken IKS i tråd med innføringen av Viken fylkeskommune.

Rådmannens innstilling:
Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ), med endring av
selskapets navn til Driftsassistansen i Viken IKS (DaiV), gjeldende fra år 2020
godkjennes.
Saksutredning:
Bakgrunn
Kommunesammenslåingen i Østfold trer i kraft fra 1. januar 2020. Dette får en direkte
konsekvens for eierforholdet i Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ).
I dag eies DaØ av 17 eierkommuner etter følgende eierfordeling:
Fordeling av eieskap:
Kommune
Fredrikstad
Sarpsborg
Halden
Rakkestad

Eierandel i %
14%
12%
10%
5%

Råde
Våler
Hvaler
Skiptvedt
Marker
Rømskog
Askim
Eidsberg
Spydeberg
Trøgstad
Hobøl
Moss
Rygge

5%
3%
3%
3%
3%
1%
6%
6%
4%
4%
3%
10%
6%

Fordeling av eierskap i DaØ etter kommunesammenslåing i 2020
Befolkningstall basert på SSB statistikk for 1. januar 2018
Etter kommunesammenslåingen i 2020 vil antall eierkommuner ha blitt redusert fra 17 til 11.
Eierforholdet vil bli som følger:
• Askim, Eidsberg, Spydeberg, Trøgstad og Hobøl kommuner er slått sammen til Indre
Østfold kommune
• Moss og Rygge kommuner er slått sammen til Moss kommune
• Aurskog - Høland og Rømskog kommuner er slått sammen til Aurskog – Høland
Kommune
Kommune
3004 Fredrikstad
3003 Sarpsborg
3002 Moss
3014 Indre
Østfold
3001 Halden
3016 Rakkestad
3017 Råde
3018 Våler
3011 Hvaler
3015 Skiptvedt
3013 Marker
Sum

Befolkning
80977
55543
48671
44035

% etter gruppe
7
7
7
7

% etter innb.
12,42
8,52
7,47
6,76

Eierandel i %
19,42
15,52
14,47
13,76

31037
8202
7465
5471
4540
3831
3567
293339

7
4
4
3
3
3
3
55

4,76
1,26
1,15
0,84
0,70
0,59
0,55
45

11,76
5,26
5,15
3,84
3,70
3,59
3,55
100

Endringer i vedtektene:
På bakgrunn av endring i eierforholdet er det utarbeidet et forslag til nye vedtekter gjennom
revisjon av Selskapsavtalen for Driftsassistansen i Østfold IKS.
I avtalen er Pkt. 2.1 og 3.1 tilpasset endringer i eierandeler som følge av
kommunesammenslåingen i 2020. I tillegg er innbyggertallet til hver enkelt kommune
oppdatert på bakgrunn av tall fra SSB 01.01.2018. Videre er kommunenummer endret til
nye nummer gjeldende fra 2020 fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
I tillegg er pkt. 3.6 Daglig leders rolle, avsnitt 2 blitt tilført en bisetning tilsvarende "at vedtak
blir iverksatt". Nytt avsnitt blir da som følger: Daglig leder er sekretær for styret og har
ansvaret for at de saker som legges frem til behandling er forsvarlig utredet, og at vedtak
blir iverksatt.

Videre ønsker representantskapet å endre selskapets navn til Driftsassistansen i Viken IKS i
tråd med innføringen av Viken fylkeskommune fra og med 2020.
Vurdering av saksgrunnlaget:
Selskapsavtalen er tilpasset den nye kommune- og regionreformen som trer i kraft fra og
med 1. januar 2020.

Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomiske forhold
Personalspørsmål
Betydning for næringsutvikling
Betydning for eiendomsforhold
Forhold som gjelder barn og unge
Forhold som gjelder universell utforming
Forhold som gjelder samfunnssikkerhet/beredskap

Juridiske forhold
Organisasjonsspørsmål
Betydning for miljøet
IKT og innovasjon
Forhold som gjelder eldre
Forhold som gjelder folkehelsen
Annet:

Generelt om de valgte kriteriene:

Ingen kriterier er valgt da dette er en sak om å godkjenne nye vedtekter som følge av kommuneog regionreformen. Selskapets navn endres fra Driftsassistansen i Østfold til Driftsassistansen i
Viken IKS.
Løsningsalternativer:
1. Revidert selskapsavtale for Driftsassistansen i Østfold IKS (DaØ), med endring av
selskapets navn til Driftsassistansen i Viken IKS (DaiV), gjeldende fra år 2020
godkjennes.
Det er ikke andre løsningsalternativ i denne saken, så lenge Halden kommune skal være med i DaØ.

Konklusjon
For å kunne dra nytte av samarbeid med andre kommuner og hjelp fra DaØ, ønsker rådmannen at Halden
kommune skal vedta den nye selskapsavtalen for Driftsassistansen i Østfold, gjeldende fra 01.01.2020.
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