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ANMODNING OM POLITISK BEHANDLING AV ENDRET 

SELSKAPSAVTALE  for PPD Midt-Finnmark IKS . 
         

Bakgrunn for saken 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste er en lovpålagt oppgave for kommunene.  Tjenesten kan 

organiseres som kommunale kontorer eller i egnede distrikt/regionale løsninger. Det har vært 

organisert som en samarbeidsavtale etter kommuneloven§27 med kommunene Porsanger, 

Nordkapp, Gamvik og Lebesby fra 1972-2005. PPD Midt-Finnmark IKS ble etablert som et 

interkommunalt selskap 1.1.06 med kommunene Porsanger, Nordkapp, Lebesby og Gamvik 

som eiere. Nordkapp gikk ut av selskapet 1.1.2010. Berlevåg kommune gikk inn i selskapet 

01.01.15 

Med bakgrunn i Måsøy kommunes vedtak i formannskapsmøte 14.mars.16 om å gå inn i 

selskapet fra 1.1.2017, må selskapsavtalen behandles med de nødvendige endringer. 

   

Styrets  og Representantskapets behandling 

Styret for PPD Midt-Finnmark IKS har lagt frem endret selskapsavtalen på møte 8.nov.16. og 

Representantskapet har  behandlet selskapsavtalen på møte 17.nov.16  

 

§1.Navn 

Selskapet har følgende deltagere: 

Porsanger kommune 

Lebesby kommune 

Gamvik kommune 

Berlevåg kommune 

Måsøy kommune 

 

§5.Tilskuddsplikt og eierforhold/-ansvar  

Den enkelte kommunes bidrag til totalbudsjettet ihenhold til ovenstående utgjør samtidig 

eier-og ansvarsandelen i selskapet regnet i %.Med bakgrunn i budsjett for 2017 vil dette si: 

http://www.berlevag.kommune.no/


 

 

Porsanger  48% 

Lebesby  19% 

Gamvik  10% 

Berlevåg  10% 

Måsøy                         13%  

 

§8. Styret 

Styret består av 7 representanter, to fra forretningskommunen Porsanger,  

en fra Lebesby kommune, en fra Gamvik kommune, Berlevåg kommune og   en fra Måsøy 

kommune - alle med personlig vara. Et medlem personlig vara velges av og blant de ansatte. 

 

 

Med bakgrunn i ovennevnte redegjørelse oversendes forslag til endret selskapsavtale for PPD 

Midt-Finnmark IKS kommunene for politisk behandling. 

 

 

Det anmodes om at vedtak fra kommunene må foreligge innen 22 .desember 2016 og det 

forutsettes at det er det samme dokument (selskapsavtalen) som behandles i 

kommunene. 

 

Håper på snarlig behandling, da vi må dokumentere endringen i Brønnøysundregisteret. 

 

 

 

Med hilsen 

For PPD Midt-Finnmark IKS 

 

 

Irene Fiskergård      Knut Johnny Johnsen(s) 

Senterleder       Styreleder 

 

 

 

Vedlegg:  Selskapsavtale for PPD Midt-Finnmark IKS 

      Protokoll fra møte i representantskapet PPD Midt-Finnmark IKS 

 

 

Kopi:      Styremedlemmene i PPD Midt-Finnmark IKS 

  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

 

 


