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Kommunestyret gir sin tilslutning til endringer av eiere, eierandel og tekst i Selskapsavtalen 
2013. Dette på de vilkår som fremgår av saken og i samsvar med vedlagt selskapsavtale. 
 
 
 
Sammendrag 
 
Ny modell for eiertilskudd ble vedtatt av IKA Kongsbergs representantskap på 
representantskapsmøtet 29. april 2011. Med bakgrunn i denne nye modell for beregning av 
eiertilskudd, endres eierandelen tilsvarende.  
 
Fem av IKA Kongsbergs eiere har meldt uttreden av selskapet med virkning fra 01.01.2013 
Uttreden vil ikke få noen økonomiske konsekvenser for de gjenværende 39 eiere. 

 
 

Beskrivelse av saken 
  
IKA Kongsberg ble opprett i 1992 som en kompetanseinstitusjon innenfor arkivfaget 
organisert som en interkommunal samarbeidsordning jf. kommunelovens § 27. Den gang 
med 15 medlemmer. Selskapet ble 01.01.03 omorganisert til et iks, da med 34 eiere. I 2012 
har selskapet 44 eiere. 
 
Ny modell for eiertilskudd ble vedtatt av IKA Kongsbergs representantskap på 
representantskapsmøtet 29. april 2011. Med bakgrunn i denne nye modell for beregning av 
eiertilskudd, endres eierandelen tilsvarende.  
 
Fem av IKA Kongsbergs eiere har meldt uttreden av selskapet, dette med virkning fra 01.01 
2013, noe som igjen får konsekvenser for eierandelen. Det er viktig å presisere at uttredene 
ikke vil få noen økonomiske konsekvenser for de gjenværende 39 eiere. Prosjektet med nye 
arkivlokaler og antall ansatte er justert ned og tilpasset eiermassen.  
  
Selskapsavtale 2013 ble behandlet på IKA Kongsbergs representantskap 26. april 2012, og 
følgende endringer ble vedtatt: 
 



1. § 1. Navn, tredje avsnitt: 
Fem eiere har meldt uttreden av selskapet. Dette er kommunene Hurum, Lier, Nedre 
Eiker, Sigdal og Øvre Eiker. 

 
 

2. § 5. Eiertilskudd og eierandel:  
Eierandelen justeres på grunn av ny modell for beregning av eiertilskudd og endringer 
av antall eiere. 
 
 
3. § 6. Ansvarsfordeling: 
Tillegg: Siste ledd – jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd 
 
 
4. Ny § 21:  
 
§ 21. Nye eiere: 
 
En ny eier må tilfredsstille kravene i § 1, samt at det kreves samtykke fra alle øvrige 
eiere. 
 
En ny eier påtar seg de samme forpliktelser for selskapet som gjelder for eksisterende 
eiere, samt vil være bundet av alle tidligere fattede vedtak og beslutninger som selskapet 
har fattet.  
 
I tillegg til det faste eiertilskuddet beskrevet i § 5, betaler ny eier et inntredelsestilskudd 
tilsvarende 50% av det årlige eiertilskuddet. 
 
 
5. Tidligere §§ 21 og 22 endres følgende til §§ 22 og 23 

 
 
Økonomiske forhold 
 
Uttreden og endringene i eierandelen medfører ingen økonomiske konsekvenser for 
kommune. 
 
Rådmannens vurdering 
  
Endringen i eierandelen vil ikke ha noen praktisk betydning for eiertilskuddet eller eiernes 
stemme i representantskapet, hvor hver eier har en stemme jf selskapsavtalens § 8, 2. ledd. 
 
Rådmannen anbefaler derfor at man gir sin tilslutning til endringene i selskapsavtalen som 
vedtatt i representantskapet i møte 26. april 2012.  
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