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Saksnr Utvalg Type Dato 

026/20 
 

Styret for IKA Kongsberg ST 08.06.2020 

 

Selskapsavtale 2021 

 

Vedlegg: 

Selskapsavtale 2021 

IKA Kongsberg: Selskapsavtale 2021 til politisk behandling 

Forslag til saksframlegg 

200604 Garantisum og andeler 2021.pdf 

Saksopplysninger: 
Selskapsavtalen legges fram til behandling av styret med bakgrunn i søknad fra Sigdal kommune om 
deltakelse i selskapet.  

Endring av eiere i selskapet krever justering av §§ 1 og 5 (eiere og eierandeler) i selskapsavtalen. Slike 
endringer skal behandles i eiernes øverste politiske organ iht. IKS-lovens § 4, andre ledd. 

I styresak 023/20, hvor Sigdal kommunes søknad om deltakelse i selskapet ble behandlet, ble det 
vedtatt at styret anbefaler opptak av Sigdal kommune i selskapet. Videre ble det vedtatt at 
selskapsavtalen sendes til behandling i deltakernes øverste politiske organ og at representantskapet 
orienteres om dette på representantskapsmøtet 2. september 2020. 

Sigdal kommune vil ved opptak ha en eierandel på 1,11% og hefte for tilsvarende del av selskapets 
lån.  

Utvidelse av selskapet har for dagens eiere ingen negative konsekvenser, kun en positiv ved at 
heftelsesansvar for låneopptak reduseres. 

Tjenester som tilbys ny eier, løses innenfor dagens infrastruktur og rammer. 

Selskapsavtalen sendes til behandling i alle selskapets deltakere, samt Sigdal kommunes, øverste 
politiske organ. Selskapsavtalen er gyldig når alle deltakere har fattet et likelydende vedtak om 
opptak av ny deltaker i selskapet og eieransvaret.  

Selskapsavtalen 2021 sendes til eiere med følgebrev signert styrets leder, hvor bakgrunn for 
prosedyren for saksframlegg forklares. Forslag til tekst ligger vedlagt. I utsendelsesbrevet vil også 
forslag til saksframlegg legges ved. Dette har vært en praksis som har blitt godt mottatt av 
saksbehandlere hos våre eiere. 



 

 

 

Forslag til vedtak: 
Selskapsavtale 2021 anbefales vedtatt, med forbehold om likelydende vedtak fra alle eieres øverste 
politiske organ. 

 

 

 

 

 

KONGSBERG, den 04.06.2020 

 

Wenche Risdal Lund 

Daglig leder 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Morten Engmark Espe FE - 151 
 

20/934 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

027/20 
 

Styret for IKA Kongsberg ST 08.06.2020 

 

Eiertilskudd 2021 

 

Vedlegg: 

200603 Eiertilskudd og andeler 2021 

Saksopplysninger: 
Eiertilskudd legges frem som egen sak for styret. Eiertilskudd har tidligere vært behandlet i sak om 
budsjett. Ved å ha eiertilskudd som egen sak styrker vi forståelse og tydeliggjør ramme. Eiertilskudd 
holdes som en del av sak om budsjett 2021 i representantskapet.  

Kommunal deflator er vedtatt i representantskapet at skal ligge til grunn for indeksregulering av 
eiertilskuddet. Situasjonen med corona gjør at denne deflator er signifikant endret for 2021 (KS 
Rapport-KNO-1-2020).  Som følge av at prognosene for kommunal deflator er redusert, er tilskuddet 
indeksregulert med 1% over satsene fra 2020. Dette medfører en reduksjon av inntekt for IKA 
Kongsberg på 562 263,- sammenlignet med opprinnelig indeksering av tilskudd.  

Det justert for folketall med tall fra Statistisk sentralbyrå første kvartal 2020.   

Som følge av sammenslåing av kommunene Bø og Sauherad har Sauherad kommune avgitt områder 
til Notodden kommune som utgjør ca. 400 innbyggere. Dette er medtatt og utgjør en reduksjon på kr 
14 000.  

Sigdal kommune er medtatt som deltaker og medfører at eierandelene og garantisummen er justert i 
henhold til dette. Sigdal kommune vil ha en eierandel på 1,11% og garantisum på kr 1 416 789. 
Denne summen vil komme til fradrag fordelt på de andre deltakerne.  Eiertilskudd for Sigdal 
kommune utgjør kr 315 849 for 2021. Sigdal vil også betale sin inntredelsestilskudd sammen med 
eiertilskuddet i 2021 som utgjør kr 156 361. 

1.1.2020 ble følgende kommuner slått sammen: Re og Tønsberg kommune, Bø og Sauherad 
kommune og Holmestrand og Sande kommune. Disse kommuner betaler eiertilskudd som to eiere til 
og med 2021. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Eiertilskudd for 2021 anbefales vedtatt 



 

 

 

 

 

KONGSBERG, den 04.06.2020 

 

Morten Engmark Espe 

Økonomisjef 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Morten Engmark Espe FE - 151 
 

20/184 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

028/20 
 

Styret for IKA Kongsberg ST 08.06.2020 

 

Budsjett 2021 

 

Vedlegg: 

Budsjett 2021_7_alternativt_oppsummering 

Budsjett 2021_7_alternativt_Investeringsramme 

 

Saksopplysninger: 
Budsjett 2021 ble anbefalt vedtatt på styremøte 5.2.20. IKA Kongsberg følger kommunal deflator jfr 
tidligere vedtak i representantskapet. Med bakgrunn i situasjonen som har oppstått som følge av 
corona og prognosen for kommunal deflator (KS Rapport-KNO-1-2020) legges det frem et nytt 
budsjettforslag for 2021 med følgende justeringer.   

1)          Inntekt 

Det er lagt til grunn eiertilskudd fremlagt i egen sak. Det er justert fra 3% indeksregulering til 1% 
indeksregulering gitt de prognoser som foreligger. Det er også endret til 0% indeksregulering av 
timeprisen for salg av tjenester til deltakere.  

2)          Lønn og bemanning 

Det er lagt til grunn en lønnsvekst på 1,5% jfr. de prognoser som er gitt.  

Budsjettet er justert med kjente tall, justering til ny organisasjon, antall ansatte og kompetansen det 
vil være behov for i 2021. 2/3 av de ansatte dekkes av eiertilskuddsmidler, 1/3 av de ansatte dekkes 
av midler fra salg av tjenester.  

Alle vakante stillinger er medtatt i 2021.  

Sommervikarer er beholdt likt opprinnelig budsjett på kr 400.000.  

3)          Drift 

Det er redusert fra 3% til 2% indekserte utgifter til drift, samt tatt høyde for kjente tall.  Kostnader 
knyttet til FDV er største faktor i drift. Det er primært innkjøp av arkivesker som utgjør merutgift over 
opprinnelig budsjett 2021. Dette er i stor grad utgifter som viderefaktureres eiere i forbindelse med 



betalte tjenester. Det planlegges å konkurranseutsetter flere avtaler frem mot 2021.  

4)          Finans 

Renteprognosene antyder en reduksjon i renteutgifter på ca 1,7 mill. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Budsjett 2021 anbefales vedtatt. 

 

 

 

 

 

KONGSBERG, den 04.06.2020 

 

Morten Engmark Espe 

Økonomisjef 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Morten Engmark Espe  
 

20/935 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

029/20 
 

Styret for IKA Kongsberg ST 08.06.2020 

 

Økonomiplan 2021 

 

Vedlegg: 

Økonomiplan 2021-2024 2 

renteutvikling 

Saksopplysninger: 
Viser til vedtatt handlings og økonomiplan sak 008/20 på styremøte 05.02.20. Som følge av justert 
eiertilskudd og justerte budsjetter etter ny prognose for kommunal deflator som følge av corona-
situasjonen, legges det frem oppdatert økonomiplan for 2021-2024 der dette er hensyntatt.  

 

 

Forslag til vedtak: 
Økonomiplan 2021 – 2023 anbefales vedtatt.  

 

 

 

 

 

KONGSBERG, den 04.06.2020 

 

Morten Engmark Espe 

Økonomisjef 

 

  



Sakspapir 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID 

Wenche Risdal Lund FE - 033 
 

20/943 

   
 

Saksnr Utvalg Type Dato 

030/20 
 

Styret for IKA Kongsberg ST 08.06.2020 

 

Godkjenning av møteprotokoll 

 

Saksopplysninger: 
 
 

 

Forslag til vedtak: 
Møteprotokollen godkjennes slik den foreligger 
 

 

 

 

 

KONGSBERG, den 04.06.2020 

 

Wenche Risdal Lund 

Daglig leder 
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