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Til våre eiere 
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Kassasjonsa: 
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2020/78-4 

Deres ref Saksbehandler 
Gunnhild Engstad 

direkte tlf. :92671905 
e-post:gunnhild@ikaf.no 

Dato 
15.05.2020 

Endring av selskapsavtale for IKA Finnmark IKS 

Som følge av kommunesammenslåing av Hammerfest og Kvalsund samt regionsammenslåing 
av Troms og Finnmark, må vår selskapsavtale endres. Alle kommuner i Finnmark samt Troms 
og Finnmark fylkeskommune deltar i IKA Finnmark IKS. 

Etter lov om interkommunale selskap §4 og §21, må alle endringer i selskapsavtalen så som 
antall eiere, eierandeler mv godkjennes gjennom vedtak i eiernes kommunestyrer/fylkesting. 
!KS-lovens §26 har bestemmelser om eierskifte. Ved kommune-/fylkessammenslåing, skjer 
det en form for eierskifte ved at ny kommune/fylkeskommune trer inn i rettigheter og 
forpliktelser for tidligere kommune/fylkeskommune. 

Det innebærer endring av eierandeler i selskapsavtalen på bakgrunn av folketall pr. 
01.01.2020. Det er i det geografiske området Finnmark, kun økning totalt med 2 innbyggere, 
men vært innbyrdes endring i innbyggertall hos våre eierkommuner. Dette gir utslag på 
eierbrøkene. I tillegg påvirker teknisk forholdet at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal 
ha samme eierbrøk som største kommunen i Finnmark. Eierbrøk har betydning for 
forpliktelser overfor tredjepart samt eiernes eierandel i selskapet i tilfelle avvikling av 
selskapet. 

De økonomiske rammene og det årlige driftstilskuddet til selskapet, fastsettes av 
representantskapet ved behandling av budsjett på møtet om høsten. Eiertilskudd fordeles etter 
egne vedtatte fordelingsnøkler som kan endres av representantskapet. Prinsippet for 
fordelingsnøklene har vært stabilt siden selskapet ble et IKS i 2011. Det består av fast del, 
innbyggertall og hyllemeter deponert arkiv. 

Representantselskapet har behandlet utkast til selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS og 
enstemmig vedtatt endring. De anbefaler endring av selskapsavtalen overfor eierne. Vi ber om 
at hver eier fatter likelydende vedtak i sitt fylkesting/sine kommunestyrer/bystyret: 

Organisasjonsnr .. 
996 878 996 

Postadresse: 
Postboks 304 
9711 Lakselv 

Besøksadresse: 
Holmenveien 4 
(Lakselv Trafikkstasjon) 
9700 Lakselv 

Telefon:78 46 46 60 
E-post: ikat@ikaf.no 
Internett: www.ikaf.no 
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Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endring av selskapsavtalen for 
IKA Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets 
representantskap. 

Vedlagt følger saksfremlegg til representantskapet om endring av selskapsavtalen. 

Vi ønsker tilsendt vedtak om endring av selskapsavtalen da den skal ligge ved 
endringsmelding til Brønnøysund-registrene. Siste eiers vedtak er dato for iverksettelse av 
endringen. 

Ta gjerne kontakt om det er noen spørsmål. 

Med hilsen 

Gunnhild Engstad 
daglig leder 

Vedlegg: 
Saksfremlegg til representantselskapet 
Dagens selskapsavtale 
Ny selskapsavtale 

Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur 

Organisasjonsnr.: 
996 878 996 

Postadresse: 
Postboks 304 
9711 Lakselv 

Besøksadresse: 
Holmenveien 4 
(Lakselv Trafikkstasjon) 
9700 Lakselv 

Telefon:78 46 46 60 
E-post: ikaf@ikaf.no 
Internett: www.ikaf.no 
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Saksbehandler: Gunnhild Engstad 
Arkivsak.: 2020/78-3 

Saksfremlegg 

Saksnr.: Organ: Møtedato: 
20/06 Representantskapet 13.05.2020 

Endring av selskapsavtalen 

Bakgrunn for saken: 

Som følge av kommunesammenslåing av Hammerfest og Kvalsund samt regionsammenslåing av 
Troms og Finnmark, må vår selskapsavtale endres. Alle kommuner i Finnmark samt Troms og 
Finnmark fylkeskommune deltar i IKA Finnmark IKS. 

Sakens opplysninger og fakta: 

Etter lov om interkommunale selskap §4 og §21, må alle endringer i selskapsavtalen så som antall 
eiere, eierandeler mv godkjennes gjennom vedtak i eiernes kommunestyrer/fylkesting. Vedtak må 
være likelydende. 

I KS-lovens §26 har bestemmelser om eierskifte. Ved kommune-/fylkessammenslåing, skjer det en 
form for eierskifte ved at ny kommune/fylkeskommune trer inn i rettigheter og forpliktelser for 
tidligere kommune/fylkeskommune. 

I IKA Finnmark IKS har det vært et prinsipp at styringsdokumentene skal bygge på lovverket. 
Lovverkets regler trenger ikke å gjentas i styringsdokumenter, men skal utdype der lovverket har 
valgmuligheter det som skal gjelde for selskapet. Selskapsavtalens§ 7 avsnitt om ansattes 
representant til styret er identisk med kommunelovens§ 26.1 og strykes. 

Administrasjonens vurdering: 

Da selskapsavtalen allikevel må endres, oppdateres eierandeler med folketall pr. 01.01.2020. Det er i 
det geografiske området Finnmark, kun økning totalt med 2 innbyggere, men vært innbyrdes endring 
i innbyggertall hos våre eierkommuner. Dette gir utslag på eierbrøkene. I tillegg påvirker teknisk 
forholdet at Troms og Finnmark fylkeskommuner skal ha samme eierbrøk som største kommunen i 
Finnmark. Eierbrøk har betydning for eiernes eierandel i selskapet og forpliktelser overfor tredjepart. 

De økonomiske rammene og det årlige driftstilskuddet til selskapet, fastsettes av representantskapet 
ved behandling av budsjett på møtet om høsten. Eiertilskudd fordeles etter egne vedtatte 



fordelingsnøkler som kan endres av representantskapet. Prinsippet for fordelingsnøklene har vært 
stabilt siden selskapet ble et IKS i 2011. 

I utkast til ny selskapsavtale, er endringer merket med gult. 

Forslag til vedtak: 
Styret innstiller overfor representantskapet at selskapsavtalen endres og anmoder at representantskapet anbefaler 
endring overfor eieren. Hver eier bes om å fatte likelydende vedtak i sitt fylkesting/kommunestyre/bystyre: 

Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endring av selskapavtalen for IKA Finnmark IKS slik det 
fremgår av behandlingen i selskapets representantskap. 

Slutt p~111111.s11ll111~ 



SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS 
Utkast 2020 

§ 1 Selskapets navn 
IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov 
om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Troms og 
Finnmark fylkeskommune; kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i 
Finnmark kan være deltakere i selskapet. 

§ 2 Deltakere 
Selskapet har følgende deltakere: 

1. Troms og Finnmark fylkeskommune/Ramsa ja Finnrnårkku 
fylkkagielda/Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni 

2. Alta kommune 
3. Berlevåg kommune 
4. Båtsfjord kommune 
5. Deanu gielda/Tana kommune 
6. Gamvik kommune 
7. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune 
8. Hammerfest kommune 
9. Hasvik kommune 
l 0. Kåråsjoga gielda / Karasjok kommune 
11. Lebesby kommune 
12. Loppa kommune 
13. Måsøy kommune 
14. Unjårgga gielda/Nesseby kommune 
15. Nordkapp kommune 
16. Porsanger kommune/ Porsånggu gielda/ Porsangin komuuni 
17. Sør-Varanger kommune 
18. Vadsø kommune 
19. Vardø kommune 

§ 3 Hovedkontor 
Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune. 

§ 4 Formål 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 
bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne. 

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, 
oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. 

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. 



IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og 
arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. 

§ 5 Eierandeler og tilskudd 

a) Eierandeler 

D It k h f I d d I I k t b t O f lk t 11 01 01 2020 e a erne ar øigen e eteran e er 1 se s ape aser pa o ea 
NR. Kommune Folketall Andel 

01.01.2020 
5403 Alta kommune 20 789 21,597 
5404 Vardø kommune 12 029 2,108 
5405 Vadsø kommune 5 788 6,013 
5406 Hammerfest kommune 11 448 11,893 
5430 Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune 2910 3,023 
5432 Loppa kommune 888 0,922 
5433 Hasvik kommune I 005 1,044 
5434 Måsøy kommune I 225 1,273 
5435 Nordkano kommune 3 162 3,285 
5436 Porsanger kommune/Porsånazu gielda/Porsanain komuuni 3998 4,152 
5437 Kåråsioga gielda/Karasjok kommune 2 628 2,730 
5438 Lebesby kommune I 290 1,340 
5439 Gamvik kommune 1 132 l, 176 
5440 Berlevåg kommune 957 0,994 
5441 Deanu gielda/Tana kommune 2 918 3,031 
5442 Unjårgga gielda/Nesseby kommune 926 0,962! 
5443 Båtsfiord kommune 2 221 2,307 
5444 Sør-Varanger kommune 10 158 10,553 

Sum 75 470 78,403 
54 [I'roms og Finnmark fylkeskommune/Romssa ja Finnmårkku 1,597 

fvlkkagielda/Trornssan ja Finmarkun fylkinkomuuni 
Sum 75 470 I 00,000 

Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel er tilsvarende den største kommunen i 
Finnmark. 

Eierandel endres ved inn- eller utmeldinger eller når en eier ber om det. Eierandel 
beregnes på bakgrunn av folketall. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn 
og for nye deltakere, skal eierandel fastsettes av representantskapet. 

b) Eiertilskudd 
Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i 
representantskapet. Grunnlaget for fordeling av tilskudd, skal være folketall og en 
fordelingsnøkkel som fastsettes av representantskapet. For eiere som ikke kan legge 
folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av 
representantskapet. 



§ 6 Representantskapet 
Det øverste organet for virksomheten er representantskapet. 
Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemme 
givning; iTroms og Finnmark fylkeskommune og Alta kommune sine representanter 
har tre stemmer; Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine 
representanter har to stemmer mens de andre kommunenes representanter har en 
stemme hver. 
Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter til sin representant. 

§ 7 Styret 
Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 
medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer. 

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet 
for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og 
tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når 
det finner det påkrevd. 

EA represeAtaAt for de aAsatte har møte og talerett i styret Aår styret behaAdler saker 
som gjelder forholdet mellom selska~t som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. regleAe i 
kommuAelova § 26. Ar. I. 

§ 8 Valgkomite 
Valgkomite velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer samt 
minimum to varamedlemmer. 

§ 9 Låneopptak 
Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede lån må ikke overskride 50 millioner 
kroner jfr. lov om interkommunale selskaper § 22. 

§ 10 Selskapets regnskap 
Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper. 

§ 11 Nye deltakere 
Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i § 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 
1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakere. 

§ 12 Uttreden 
Bindingstiden er satt til 2 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års 
skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar. 

§ 13 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 



SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS 

§ 1 Selskapets navn 
IKA Finnmark IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med hjemmel i lov 
om interkommunale selskaper av 29.1.1999 nr. 6 med senere endringer. Finnmark 
fylkeskommune, kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan 
være deltakere i selskapet. 

§ 2 Deltakere 
Selskapet har følgende deltakere: 

1. Finnmark fylkeskommune /Finnmårkku fylkkagielda 
2. Alta kommune 
3. Berlevåg kommune 
4. Båtsfjord kommune 
5. Deanu gielda/Tana kommune 
6. Gamvik kommune 
7. Guovdageainnu suohkan/Kautokeino kommune 
8. Hammerfest kommune 
9. Hasvik kommune 
10. Kåråsjoga gielda / Karasjok kommune 
11. Kvalsund kommune 
12. Lebesby kommune 
13. Loppa kommune 
14. Måsøy kommune 
15. Unjårgga gielda/Nesseby kommune 
16. Nordkapp kommune 
17. Porsanger kommune/ Porsånggu gielda/ Porsangin komuuni 
18. Sør-Varanger kommune 
19. Vadsø kommune 
20. Vardø kommune 

§ 3 Hovedkontor 
Selskapets hovedkontor er i Porsanger kommune. 

§ 4 Formål 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, 
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og 
bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne. 

Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta, 
oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver. 

Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet. 



IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og 
arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet. 

§ 5 Eierandeler og tilskudd 

a) Eierandeler 

D 1 k eta erne ar ø gen e eieran e er 1 se s apet asert pa o eta 
NR. Kommune Folketall Andel 

01.07.2014 
2002 Vardø kommune 2 123 2,226 
2003 Vadsø kommune 6 237 6,540 
2004 Hammerfest kommune 10 362 10,865 
2011 Guovdageainnu suohkan/Kautokieno kommune 2 918 3,060 
2012 Alta kommune 19 899 20,865 
2014 Loppa kommune 1011 1,060 
2015 Hasvik kommune 1051 1,102 
2017 Kvalsund kommune 1 055 1,106 
2018 Måsøv kommune 1248 1,309 
2019 Nordkano kommune 3 254 3,412 
2020 Porsanger kornrnune/Porsånaau aielda/Porsanam komuuni 3 960 4,153 
2021 Kåråsioaa gielda/Karasjok kommune 2 702 2,833 
2022 Lebesby kommune 1339 1,404 
2023 Gamvik kommune 1117 1,171 
2024 Berlevåg kommune 1 045 1,096 
2025 Deanu aielda/I'ana kommune 2 887 3,027 
2027 Uniårgga gielda/Nesseby kommune 921 0,966 
2028 Båtsfjord kommune 2 205 2 312 
2030 Sør-Varanger kommune 10136 10,628 

Sum 75 470 79,135 
2000 Finnmark fvlkeskommune/Finnmårkku fvlkkaaielda 20,865 

Sum 75 470 100,000 

h f 1 d d 1 1 k b 0 f lk 11 01 07 2014 

Finnmark fylkeskommunes eierandel er tilsvarende den største kommunen i 
Finnmark. 

Eierandel endres ved inn- eller utmeldinger eller når en eier ber om det. Eierandel 
beregnes på bakgrunn av folketall. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn 
og for nye deltakere, skal eierandel fastsettes av representantskapet. 

b) Eiertilskudd 
Deltakerne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i 
representantskapet. Grunnlaget for fordeling av tilskudd, skal være folketall og en 
fordelingsnøkkel som fastsettes av representantskapet. For eiere som ikke kan legge 
folketallet til grunn, og for nye deltakere, skal det årlige tilskuddet fastsettes av 
representantskapet. 



§ 6 Representantskapet 
Det øverste organet for virksomheten er representantskapet. 
Alle deltakerne har en representant i representantskapet, men med ulik stemme 
givning; Finnmark fylkeskommune og Alta kommune sine representanter har tre 
stemmer, Sør-Varanger kommune og Hammerfest kommune sine representanter har 
to stemmer mens de andre kommunenes representanter har en stemme hver. 
Deltakerne oppnevner tre nummeriske vararepresentanter til sin representant. 

§ 7 Styret 
Styret velges av representantskapet etter innstilling fra valgkomiteen og har 5 
medlemmer og 5 nummererte varamedlemmer. 

Styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer velges av representantskapet 
for 2 år om gangen. Første gangen velges nestleder, et styremedlem og 
tre varamedlemmer for 1 år. Representantskapet kan skifte ut medlemmer til styret når 
det finner det påkrevd. 

En representant for de ansatte har møte- og talerett i styret når styret behandler saker 
som gjelder forholdet mellom selskapet som arbeidsgiver og de tilsatte jfr. reglene i 
kommunelova § 26. nr. 1. 

§ 8 Valgkomite 
Valgkomite velges av representantskapet hvert år og består av tre medlemmer samt 
minimum to varamedlemmer. 

§ 9 Låneopptak 
Selskapet kan ta opp lån. Selskapets samlede lån må ikke overskride 50 millioner 
kroner jfr. lov om interkommunale selskaper § 22. 

§ 10 Selskapets regnskap 
Regnskapet til selskapet skal avgis etter kommunale regnskapsprinsipper. 

§ 11 Nye deltakere 
Nye deltakere som tilfredsstiller kravene i § 1 kan tas opp etter søknad til styret innen 
1. august. Opptak av nye medlemmer krever enstemmighet fra samtlige deltakere. 

§ 12 Uttreden 
Bindingstiden er satt til 2 år. Etter dette kan en deltaker tre ut av selskapet med et års 
skriftlig varsel. Oppsigelse må komme inn til styret innen 1. januar. 

§ 13 Øvrige bestemmelser 
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper. 


