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IKS slik det er framlagt for representantskapet. 
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Faktaopplysning: 

 

IKA Finnmark IKS (heretter kalt IKAF) er et interkommunalt selskap som er opprettet med 

hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.1.1999. Finnmark fylkeskommune, 

kommunene i Finnmark og interkommunale selskap i Finnmark kan være deltakere i 

selskapet.  

 

IKAF har i brev av 1.8.16 gjort rede for behov for mer depotplass og større areal. I den 

sammenheng ønsker de å kjøpe dagens lokaler og bygge ut over flere byggetrinn. Trinn en 

har en ramme på 36.9 mill. kroner. For å få til dette kreves et større låneopptak. Dagens 

selskapsavtale har en låneramme på 2 mill. kroner. IKAFs representantskap har lagt fram 

forslag til endring av selskapsavtalen slik at lånerammen kan økes til 50 mill. kroner. På 

bakgrunn av ovennevnte har representantskapet bedt kommunestyret om å endre gjeldende 

selskapsavtale.  

 

IKAF har i senere brev varslet om snarlig stans i mottak av materiale til deponering.  

 

Vertskommune for IKAF er Porsanger kommune, som har leid lokaler hos Statens Vegvesen. 

Leieavtalen med IKAF går ut 1.10.17. IKAF har engasjert Norconsult til å utrede og beskrive 

mulige alternativer basert på et etablert romprogram. Konklusjonen fra Norconsult er at kjøp 

og utvidelse av dagens lokaler vil ha lavest investeringskostnad. Det forutsettes også at dette 

alternativet vil ha lavest driftskostnad.  

Som følge av dette, samt andre behov, foreslår representantskapet en del endringer i 

selskapsavtalen. Endringene gjelder § 5 Eierandeler og tilskudd, § 8 Valgkomité og § 9 

Låneopptak.  

Endring av selskapsavtalen for IKAF krever i hht. IKS-loven § 4 tilslutning fra samtlige 

eiere. Fra møte i Representantskapet i IKAF den 21. april 2016 ble det gjort følgende vedtak: 

 



 
Endringene i § 5 er en følge av justeringer i folketall og dermed eierandeler. Endringer i § 8 

er en følge av et opplevd behov for varamedlemmer til valgkomitéen. Endringene i § 9 er en 

følge av behov for økte lånerammer knyttet til ovennevnte investering. 

 

Eierkommunene betaler årlig tilskudd til drift av selskapet, i samsvar med vedtak i 

representantskapet. Det er folketall og fordelingsnøkkel fastsatt av representantskapet som er 

grunnlag for tilskudd.  

Eierandeler justeres hvert 4. år på grunnlag av endring i folketall. Etter ny justering vil 

Lebesby kommune ha 1,104 i den nye avtalen. I hht. Selskapsavtalen vil det for kommunen 

mindre praktisk betydning får det årlige eiertilskuddet/driftstilskuddet. 

 

Vurdering: 

Administrasjonens vurdering er at vi ikke har forutsetning for å gå nærmere inn i de 

bakenforliggende vurderinger og prioriteringer som er gjort. Som eier må en forutsette at 

selskapets styre og representantskap ivaretar interessene på en hensiktsmessig måte.  

 

I henhold til Lov om interkommunale selskaper § 3 hefter den enkelte deltaker ubegrenset for 

en prosent- eller brøkdel av selskapets forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre 

selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer 

til deltakerens eierandel i selskapet med mindre annet fremgår av selskapsavtalen. I henhold 

til ny justering vil Lebesby kommune ha en eierandel på 1,404. For kommunen betyr dette en 

økning i årlig eiertilskudd på ca 40 000 kr fra 2016-2019.  

 

Administrasjonen vurderer at investeringer er nødvendig for at selskapet skal kunne drive 

hensiktsmessig. En har derfor ingen innvending mot styrets og representantskapets anbefaling 

om å endre selskapsavtale for å kunne kjøpe lokaler og bygge ut trinnvis slik at IKAF får 

lokaler som er hensiktsmessige.   

Administrasjonen innstiller på at Kommunestyret slutter seg til representantskapets vedtak. 
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