SELSKAPSAVTALE FOR IKA FINNMARK IKS
Vedtatt 14.12.2017

§ 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 /Finnmárkku 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. Kárášjoga gielda / Karasjok kommune
11. Kvalsund kommune
12. Lebesby kommune
13. Loppa kommune
14. Måsøy kommune
15. Unjárgga gielda/Nesseby kommune
16. Nordkapp kommune
17. Porsanger kommune / Porsáŋggu 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
Deltakerne har følgende eierandeler i selskapet basert på folketall 01.07.2014.
NR.

Kommune

2002
2003
2004
2011
2012
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2027
2028
2030

Vardø kommune
Vadsø kommune
Hammerfest kommune
Guovdageainnu suohkan/Kautokieno kommune
Alta kommune
Loppa kommune
Hasvik kommune
Kvalsund kommune
Måsøy kommune
Nordkapp kommune
Porsanger kommune/Porsáŋggu gielda/Porsangin komuuni
Kárášjoga gielda/Karasjok kommune
Lebesby kommune
Gamvik kommune
Berlevåg kommune
Deanu gielda/Tana kommune
Unjárgga gielda/Nesseby kommune
Båtsfjord kommune
Sør-Varanger kommune
Sum
Finnmark fylkeskommune/Finnmárkku fylkkagielda
Sum

2000

Folketall
01.07.2014
2 123
6 237
10 362
2 918
19 899
1 011
1 051
1 055
1 248
3 254
3 960
2 702
1 339
1 117
1 045
2 887
921
2 205
10 136
75 470
75 470

Andel
2,226
6,540
10,865
3,060
20,865
1,060
1,102
1,106
1,309
3,412
4,153
2,833
1,404
1,171
1,096
3,027
0,966
2 312
10,628
79,135
20,865
100,000

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 stemmegivning; 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 én 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 Valgkomitè
Valgkomitè 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.

