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§ 1. Navn
Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) er et interkommunalt
selskap som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskap av 29. januar 1999.
Kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskaper kan være eiere i selskapet.
Selskapets firma er "Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS".
Selskapet har 39 eiere:
Bamble kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune

Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Midt-Telemark kommune
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune

Rollag kommune
Sandefjord kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vinje kommune
Ål kommune

§ 2. Rettslig status
Selskapet er et eget rettssubjekt, og arbeidsgiveransvaret tilligger styret.
Selskapet skal være registrert i Foretaksregisteret.
§ 3. Hovedkontor
Selskapet har sitt hovedkontor i Kongsberg kommune.
§ 4. Formål og ansvarsområde
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere
som arkivdepot for eierne samt selge kompetanse og arkivtjenester til andre.
Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner, og skal kunne motta
privatarkiv.
Selskapet skal følge Lov om arkiv og forskrifter om offentlige arkiv.
§ 5. Eiertilskudd og eierandel
Eierne betaler årlig inn tilskudd til drift av selskapet i samsvar med vedtak i representantskapet.
Eiertilskuddet er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på folketallet og et grunnbeløp vedtatt av
representantskapet. For eiere som ikke kan legge folketallet til grunn, det vil si interkommunale
selskap, skal det årlige tilskuddet fastsettes av representantskapet.
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Fordeling av eierandel for hver enkelt eier skal ligge ved selskapsavtalen, og må vedtas særskilt av
hver enkelte eier.
Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er regnet ut i fra hver enkelt eiers årlige tilskudd til
selskapet.
Deltakere
Andel
Bamble kommune
Drangedal kommune
Flesberg kommune
Flå kommune
Fyresdal kommune
Færder kommune
Gol kommune
Hemsedal kommune
Hjartdal kommune
Hol kommune
Hole kommune
Holmestrand kommune
Horten kommune
Kongsberg kommune
Kragerø kommune
Krødsherad kommune
Kviteseid kommune
Larvik kommune
Midt-Telemark kommune

2,45
1,18
1,01
0,81
0,84
3,86
1,25
0,99
0,88
1,23
1,52
4,39
3,93
3,97
2,04
0,95
0,98
6,14
2,65

Andel
Modum kommune
Nesbyen kommune
Nissedal kommune
Nome kommune
Nore og Uvdal kommune
Porsgrunn kommune
Ringerike kommune
Rollag kommune
Sandefjord kommune
Seljord kommune
Sigdal kommune
Siljan kommune
Skien kommune
Tinn kommune
Tokke kommune
Tønsberg kommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Vinje kommune
Ål kommune

2,46
1,09
0,86
1,49
0,98
4,94
4,3
0,85
7,99
1,04
1,11
0,97
7,01
1,38
0,95
7,89
6,48
4,74
1,14
1,26

Eierandelen justeres ved inn- og utmelding og ved sammenslåing av kommuner/fylkeskommuner.
§ 6. Ansvarsfordeling
Den enkelte eier hefter med hele sin formue for sin aktuelle andel av selskapets samlede forpliktelser,
jf Lov om interkommunale selskap § 3, første ledd.
§ 7. Selskapets organ
Selskapet skal ha følgende tre organer:
- Representantskapet
- Styret
- Daglig leder
§ 8. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.
Selskapet skal ha et representantskap der samtlige eiere er representert med én representant hver.
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Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sin representant. Er et interkommunalt
selskap eier, oppnevner selskapets representantskap dets representant. Det skal oppnevnes minimum
ett varamedlem for hver av de faste medlemmene.
Kommunestyret eller fylkestinget bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg
eller flertallsvalg.
Representantskapet velger selv sin leder og nestleder.
Daglig leder eller styremedlemmer kan ikke velges til medlemmer i representantskapet.
Representantskapets medlemmer velges for fire år og følger kommunevalgperioden. Den enkelte eier
kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i valgperioden. Nyvalg skjer for den
gjenværende del av valgperioden.
§ 9. Representantskapets møter
Ordinært representantskapsmøte skal innkalles innen utgangen av april måned. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig med minst fire ukers varsel, og skal inneholde en saksliste.
Med tilsvarende frist skal også de enkelte eiere varsles.
Innkalling til representantskapet følger ellers de regler som framgår av lov om interkommunale
selskaper § 8.
Ordinært representantskapsmøte behandler:
1. Valg av protokollkomité med to medlemmer
2. Årsmelding og regnskap
3. Budsjett, økonomiplan
4. Rammer for låneopptak og tilskudd fra eierne
5. Valg av revisor
6. Valg til styret
7. Valg av valgkomité med minst tre medlemmer. Valgkomiteens medlemmer velges for to år
Representantskapets leder innkaller representantskapet.
Det innkalles til ekstraordinært representantskapsmøte ved behandling av særskilt angitte spørsmål.
Det skal innkalles skriftlig med to ukers varsel når to styremedlemmer, revisor eller ett/flere
representantskapsmedlemmer/eiere ber om det eller om representantskapets leder finner behov for
dette.
Styrets leder og daglig leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte- og talerett.
Representantskapet kan gjøre vedtak når minst to tredjedeler av eierne er til stede.
Ved votering har hver tilstedeværende eier en stemme hver.
Protokollkomiteen utferdiger og undertegner protokoll fra representantskapets møter.
§ 10. Budsjettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjett og økonomiplan.
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Styret forbereder representantskapets behandling av budsjett og økonomiplan. Dersom styrets forslag
går ut over tidligere forutsetning eller bærer i seg konsekvenser som går ut over rammene i eiernes
økonomiplan, skal representantskapet og eierne gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om
styret må fremme forslag til endringer i vedtatt budsjett for virksomheten.
De til enhver tid gjeldende forskrifter for budsjett og økonomiplan gitt i medhold av lov om
interkommunale selskap skal gjelde for virksomheten.
Ferdigbehandlet budsjett skal oversendes eierne innen 1. september hvert år.
Budsjettet er ikke endelig før alle eiernes budsjett er behandlet etter kommunelovens § 45.
Styret skal utarbeide slike økonomirapporter som representantskapet beslutter.
§ 11. Styret
Styret skal ha seks medlemmer, hvorav fem velges av representantskapet etter valgkomiteens
innstilling. De valgte styremedlemmene skal ha tre nummererte varamedlemmer. Styrets medlemmer
og varamedlemmer skal velges av representantskapet for to år. Blant styrets medlemmer velges av
representantskapet styrets leder og nestleder for ett år av gangen. De ansatte velger et styremedlem
med vara. Medlemmet har rettigheter i styret i henhold til kommunelovens § 26 pkt 1 og 2.
Styrets oppgaver er å realisere de forventningene, bedriftsfilosofien og hovedmålene som eierne ved
representantskapet har anvist. Styret skal sette opp delmål, legge opp strategier, fremskaffe det
nødvendige materiale for representantskapet og utøve styring gjennom det enkelte driftsår.
Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i
henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg. Styret skal sørge for at saker som skal behandles i
ordinært representantskapsmøte er tilstrekkelig forberedt. Styret iverksetter representantskapets
vedtak. Styret kan bare ta opp lån eller påføre eierne forpliktelser i den utstrekning det foreligger særlig
vedtak om dette i representantskapet.
Styret ansetter daglig leder, og kan bestemme at vedkommende tilsettes på åremål. Styret kan
delegere til daglig leder å tilsette selskapets øvrige personale.
Styret har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder.
Styret representerer selskapet utad og tegner firmaet. Styret kan gi styreleder eller daglig leder rett til å
tegne selskapets firma og kan fastsette at de som har slik rett, må utøve den i fellesskap.
§ 12. Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller
møteleders stemme dobbelt. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til
stede, inkludert møtende varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll som
godkjennes av styret.
Styret fastsetter daglig leders lønn.
Styret vedtar personalreglement for selskapet.
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§ 13. Daglig leder
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret.
Daglig leder har sekretariatsfunksjonene og ansvaret for saksframlegg til styret. Vedkommende har
tale- og forslagsrett i styrets møter.
§ 14. Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har
nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige disposisjoner. Representantskapets
møteprotokoller skal fortløpende sendes til eierne.
§ 15. Personvern/saksbehandlingsregler/forholdet til annen lovgivning
Selskapet skal følge reglene som gjelder for offentlig forvaltning, herunder forvaltningsloven,
offentlighetsloven og personopplysningsloven.
Reglene om habilitet i kommuneloven gjelder for selskapets organer.
For områder som ikke direkte er regulert i selskapsavtalen gjelder de til enhver tid gjeldende regler i lov
om interkommunale selskaper.
§ 16. Økonomiforvaltning
Selskapet avgir regnskap etter kommunale regnskapsprinsipper.
Regnskap, budsjett og økonomiforvaltning ellers skal følge regler i lov om interkommunale selskaper
og de til enhver tid gjeldende forskrifter for slike selskaper.
§ 17. Låneopptak og garantistillelse
Selskapet kan ta opp lån innenfor en ramme på NOK 170 000 000 for selskapets samlede låneopptak.
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende regler for lån og garantier som følger av lov om
interkommunale selskaper og tilhørende forskriftsverk.
Selskapet kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan selv ikke låne ut penger.
Dersom det kreves garantistillelse fra eierne, må dette vedtas av de respektive
kommunestyrene/fylkesting. Den enkelte eier garanterer for sin andel av lånet som tilsvarer
eierandelen, dog forutsettes det at garantistillelsen er i overensstemmelse med bestemmelsene i
kommuneloven § 51 nr. 2.
§ 18. Arbeidsgiveransvar
Styret har det formelle arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Styret avgjør tilknytning til arbeidsgiverorganisasjon.
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§ 19. Møtegodtgjørelse m.v.
Godtgjørelse for møter m.v. til leder og medlemmer av styret utbetales etter regler fastsatt av
representantskapet. Medlemmene har rett til refusjon for tap i inntekt og utgiftsdekning tilsvarende
reglene i kommuneloven § 41.
Eierne honorerer selv sine representantskapsmedlemmer.
§ 20. Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv vedta avtalen. For
eiere som er interkommunale selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.
Endringer i selskapsavtalen som gjelder de punktene som lov om interkommunale selskap § 4 tredje
ledd setter som minimumsinnhold i en selskapsavtale, kan bare skje ved at eierne gjør et likelydende
vedtak om dette.
Andre endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene.
Forslag til endringer av selskapsavtalen kan fremmes av styret, representantskapet eller en/flere av
Eierne.
Styret skal i alle tilfeller få anledning til å uttale seg om forslag til endring av selskapsavtalen før disse
fremmes for behandling hos eierne.
§ 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.
§ 22. Utelukking, uttreden og oppløsning
Dersom en eier vesentlig misligholder sine plikter i selskapsforholdet, kan de øvrige eierne enstemmig
vedta at vedkommende Eier skal utelukkes fra selskapet etter reglene i lov om interkommunale
selskaper § 31.
Den enkelte eier kan med 1 – ett - års skriftlig varsel ensidig si opp sitt eierskap etter reglene i lov om
interkommunale selskaper § 30. Oppsigelsen får uansett ikke virkning før etter 31.12 året oppsigelsen
ble levert.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige eiere og av departementet.
Fordeling av aktiva og passiva ved eventuell uttreden eller oppløsning skal skje etter reglene i lov om
interkommunale selskaper § 30.
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Gjennomføring av avvikling skal skje etter reglene i lov om interkommunale selskaper §§ 33-38 og
eventuelle forutsetninger/føringer fra departementet.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.
§ 23. Ikrafttredelse
Denne selskapsavtalen trer i kraft fra det tidspunkt den er vedtatt av samtlige eieres øverste politiske
organ.

