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Det vises til:
Innkommet brev fra IKA Finnmark IKS datert 15.05.2020 vedrørende behandling av
endring i selskapsavtale.
Vedlegg til nevnte brev – Utkast 2020 Selskapsavtale for IKA FINNMARK IKS, saksfremlegg representantskapet IKA Finnmark AS.
Vedlegg:
1

Utkast 2020 Selskapsavtale IKA Finnmark IKS

Sakens bakgrunn:
IKA Finnmark IKS er et selskap som skal fungere som arkivdepot for eierne. Selskapet
skal også fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta,
oppbevare og tilgjengelig gjøre privatarkiver. IKA Finnmark IKS har som formål å legge
forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av
arkivlovens intensjoner og bestemmelser.
Som følge av kommunesammenslåing av Hammerfest og Kvalsund samt
regionsammenslåing av Troms og Finnmark, må IKA Finnmark AS sin selskapsavtale
endres. Alle kommuner i Finnmark samt Troms- og Finnmark fylkeskommune deltar i
IKA Finnmark IKS.
I den forbindelse har IKA Finnmark AS laget et utkast som representantskapet har
behandlet og enstemmig vedtatt endring av selskapsavtalen.
Representantskapet i IKA Finnmark AS har anbefalt endring ovenfor eierne. De ber om
at hver eier fatter likelydende vedtak i sitt fylkesting/sine kommunestyrer/bystyre:
Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark
IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.
Kautokeino kommunes eierorgan er kommunestyret.
Vurdering:

Med bakgrunn i kommunesammenslåingen Hammerfest og Kvalsund kommune som er
blitt nye Hammerfest kommune og fylkeskommunesammenslåingen mellom Finnmark
fylkeskommune og Troms fylkeskommune som er blitt Troms- og Finnmark
Fylkeskommune må selskapet gjøre endring av selskapsavtalen.
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.
IKS-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.
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.
I utkast til ny selskapsavtale, er endringer merket med gult.
Representantselskapet har behandlet utkast til selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS
og enstemmig vedtatt endring. De anbefaler endring av selskapsavtalen overfor eierne.
De ber om at hver eier fatter likelydende vedtak i sitt fylkesting/sine
kommunestyrer/bystyret: Fylkesting/kommunestyret/bystyret vedtar endring av
selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS slik det fremgår av behandlingen i selskapets
representantskap.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar endring av selskapsavtalen for IKA Finnmark IKS slik det
fremgår av behandlingen i selskapets representantskap.

