Finansiering av IKS’et

Problem

•42 eiere I 2017
•Fra 2018 40 eiere
•Fra 2020 ?? eiere

Selskapsavtalens § 5
• § 5 Eiernes betalingsforpliktelser og eiernes andel i selskapet
• Deltakerne betaler årlig inn midler til driften av selskapet i samsvar
med vedtak i representantskapet. Grunnlaget for beregning av
driftstilskuddet skal være folketallet ved siste årsskifte og en
fordelingsnøkkel som blir fastlagt av representantskapet. Tilskudd
pr. innbygger justeres årlig i tråd med beregnet lønns- og
prisstigning i inneværende års statsbudsjett.
• For nye deltakere og eksisterende som ikke kan legge folketallet til
grunn, for eksempel interkommunale selskaper, fastsettes et årlig
innskudd av representantskapet.
• Oppgaver over kostnader og fordeling av disse på den enkelte
deltaker skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av
hver enkelt deltaker.
• Eierandelen er utregnet i prosent og gir slik fordeling:
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Agdenes kommune
Bjugn kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Holtålen kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leksvik kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Meråker kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsskogan kommune
Oppdal kommune
Orkdal kommune
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Os kommune
Osen kommune
Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Røros kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune

1,57
1,37
1,69
2,29
1,36
2,17
1,26
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1,37
1,61
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3,40
1,34
2,94
1,69
2,12
1,83
6,84
12,07

100,00

Eierandel pr 01.01.18
• Eierandel blir justert hvert 4. år ut i fra
folketall, første gang i 2010. Eierandelen skal
justeres ved inn- og utmelding.

Hvorfor der dette så vanskelig?

Kommunereformen!
=Færre eier, men like mange
innbyggere som skal
betjenes.

Om dagens innretning
Eierbetalingen har i dag to elementer som begge
er relatert til antall innbyggere i en kommune.
Hovedelementet=grunnbeløpet
Grunnbeløpet er bestemt ut fra tanken om at alle som er med i selskapet får
tilgang til de samme tjenestene uavhengig av størrelsen på kommunen. Dette
er sant til en viss grad, fordi det er laget terskler her.
0-25000 innbyggere (gjelder alle unntatt fylkene)
25001-50000 innbyggere
50001-75000 innbyggere
75001-150000 innbygger
>150001 innbyggere (gjelder bare fylkene etter at TK gikk ut)

Forts.
Eierbetalingens andre element er også
innbyggertall.
Tanken bak er at jo flere innbyggere, jo mere
saksbehandling/behov for innsyn/forespørsler
direkte fra innbygger.

Problem

Denne modellen kan ikke
videreføres da det vil bety
vesentlig svekkelse av
selskapets økonomi!
I Trøndelag er det mange små kommuner og sammenslåing av for eksempel
A, M, 1/3S og O vil ikke gi 18 000 innbyggere en gang. Fire grunnbeløp blir ett.
Det betyr over 330 000 i minus.

Økonomiplan 2017-2021
Økonomiplanen for perioden er basert på
samme driftsnivå som i 2017.
Da må eiernes betaling til drift utgjøre 11 mill i
2021.
IKA Trøndelag sine eier må ta stilling til hva de
ønsker selskapet skal være…………

IKA Kongsberg
IKA Kongsberg har fått utarbeidet en «Kartlegging og vurdering av eierfinasiering og endringer i
eierskapet»
Konklusjon:

• Grunnbeløpet avvikles og all driftsfinansiering baseres på
innbyggertall
• Modellen skal gi selskapet samme eiertilskudd som i dag,
men noen justeringer mellom deltakerne vil likevel være
nødvendige
• Reguleringsmetode for lønns og prisstigning skal være
kommunal deflator basert på sist fremlagte Statsbudsjett
• Innbyggertallene skal være offisielle tall fra SSB og
ajourføres årlig sammen med justeringene for lønns- og
prisutvikling

Problem
Kongbergmodellen betyr at det betales pr innbygger i «trinn».
I kommunegruppen hvor kommunene har få innbyggere betales den
høyeste satsen pr innbygger. Mange innbyggere i en kommune, prisen
pr innbygger er lavere.

Forskjellen på IKA Tr lag og IKA Kongsberg sin eiersammensetning er at
våre kommuner er i gjennomsnitt tynnere befolket. Å bruke
«Kongsbergmodellen» fungerer ikke optimalt for oss.
Det er mulig det fremdeles skal være en grunnavgift..?
Kommunereformen er blitt en vits! 428 blir 356
Vi får ikke store robuste kommuner som kan løse oppgavene selv.
De interkommunale samarbeidsløsningen må fortsette…..

problem
• Interkommunalt samarbeid kan være
fordelaktig når det gjelder økonomi og
tjenestekvalitet, men utfordrende når det
gjelder styring og kontroll.
Det er knyttet transaksjonskostnader til beslutningsprosesser, forhandlingsprosesser
og oppfølging av samarbeidet!
En finansieringsmodell bør være enkel, transparent og oppleves rettferdig både for
«små» og «store» deltakere.

Løsning for IKA Tr lag?
• Fortsette som interkommunalt selskap inntil eventuell
andre hensiktsmessige måter å løse oppgaven som
arkivdepot og kompetansebase foreligger
• Øke eierengasjementet; løsninger for arkivdepot er i
endring! Kompetansen hos enkeltkommuner blir for
svak.
• Sørge for en finansiering som gjør det mulig å foresette
å bygge kompetanse og tjenester hos IKA Trøndelag
som dekker eierkommunenes behov.
• Finansiering i et IKS betyr i all hovedsak
EIERBETALING!

