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Utsendte vedlegg
1. Selskapsavtale for IKA Østfold
2. Innbyggertall og eiertilskudd 2020

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS – endring av selskapsavtale – to nye eiere:
Nordre Follo og Lillestrøm kommune
Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.
Sammendrag av saken:
Fellesnemd for kommunesammenslåing i Nordre Follo vedtok den 25. juni 2019 å søke om medeierskap i
IKA Østfold. Fellesnemd for Fet, Skedsmo og Sørum i nye Lillestrøm kommune vedtok den 25.
september 2019 også om å søke om medeierskap i selskapet. Dette er store kommuner som vil tilføre økte
inntekter til selskapet. Dette vil på sikt kreve noe økt bemanning for Østfold interkommunale
arkivselskap.
I henhold til § 17 i IKA Østfold sin selskapsavtale kreves det at tilsluttede kommuner/ fylkeskommuner
gir sitt samtykke til opptak av nye eiere. I § 4 kreves det et kommunestyre selv skal vedta avtalen, eller
endringer i avtalen. Endringen i selskapsavtalen gjelder § 2 – Deltagere og eiendel. Avtalen gjøres
gjeldende fra 1. januar 2020. Det vil ikke utgjøre noen forandringer i eiertilskuddet som følge av disse
endringene.
Rådmannens innstilling:
Endringer til selskapsavtalen for Østfold interkommunale arkivselskap IKS vedtas.
Saksutredning:
Bakgrunn
I forbindelse med sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner blir IKA Østfold kontaktet om å ta
imot nye kommuner som fra og med 01.01.2020 være en del av Viken fylke. Det er store kommuner som
søker om medlemskap og vil derfor bidra med å styrke IKA Østfold sin posisjon i Viken. Ved å ta imot
disse kommunene vil det være flere til å dele utgiftene. Det vil være en stor fordel for Østfold å ha en stor
regional arkivinstitusjon.
Halden kommune er deleier i IKA Østfold. Eierbrøken fastsettes etter hvert 4. år. Pr. 01.01.2020 vil
eierdelen til Halden kommune være i prosent 4.69.

Vurderingskriterier
Følgende kriterier anses som vesentlige for vurdering av saken:
Økonomi
IKA Østfold v/ daglig leder informerer i sitt oversendelsesbrev at endringen ikke vil medføre endringer i
eiertilskuddet.
Juridisk:
Det er selskapsavtalens § 2 som berøres av endringen. Saken påvirker ikke juridiske forhold i avtalen.
Løsningsalternativer:
1. Et alternativ er å ikke stemme for endringen i selskapsavtalen, og slik sett hindre at kommunene i
Nordre Follo og nye Lillestrøm kommune ikke blir medeier i Østfold IKA.
Konklusjon
Rådmannen bifaller endringen som følge av at Fellesnemd for kommunesammenslåing i Nordre Follo og
nye Lillestrøm kommune ønsker medeierskap i IKA Østfold, og endringen som kommer som følge av
kommunesammenslåinger.

