
Fra: Postmottak 
Sendt: onsdag 30. oktober 2019 09:03 
Til: Anne Lill Fallsen; Benedikte Krogh 
Emne: VS: IKA Finnmark IKS - Valg av representanter til vårt 

representantskap 
 
 
 
På vegne av postmottak 
 
Sonja Paulsen 
Sekretær 
 
Lebesby kommune 

 
Postadresse: Postboks 38, 9790 Kjøllefjord 
Besøksadresse: Strandveien 151, Kjøllefjord 
 
Mobil: +47 97 99 09 00 
 
E-post: postmottak@lebesby.kommune.no 
Hjemmeside: www.lebesby.kommune.no 
 

Fra: Gunnhild Engstad <gunnhild@ikaf.no>  
Sendt: tirsdag 29. oktober 2019 17:23 
Til: Kautokeino kommune <e-post@kautokeino.kommune.no>; Hasvik kommune 
<post@hasvik.kommune.no>; Alta kommune <postmottak@alta.kommune.no>; Båtsfjord kommune 
<postmottak@batsfjord.kommune.no>; Berlevåg kommune <postmottak@berlevag.kommune.no>; 
Finnmark fylkeskommune <postmottak@ffk.no>; Gamvik kommune 
<postmottak@gamvik.kommune.no>; Hammerfest kommune 
<postmottak@hammerfest.kommune.no>; Karasjok kommune 
<Postmottak@karasjok.kommune.no>; Postmottak <postmottak@lebesby.kommune.no>; Loppa 
kommune <Postmottak@loppa.kommune.no>; Måsøy kommune 
<postmottak@masoy.kommune.no>; Nesseby kommune/ Unjargga gielda 
<postmottak@nesseby.kommune.no>; Nordkapp kommune <postmottak@nordkapp.kommune.no>; 
Porsanger kommune <postmottak@porsanger.kommune.no>; Sør-Varanger kommune 
<postmottak@sor-varanger.kommune.no>; Deanu gielda - Tana kommune 
<postmottak@tana.kommune.no>; Vadsø kommune <postmottak@vadso.kommune.no>; Vardø 
kommune <postmottak@vardo.kommune.no>; Kvalsund kommune 
<servicekontoret@kvalsund.kommune.no> 
Emne: IKA Finnmark IKS - Valg av representanter til vårt representantskap 

 

Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS 

Vår ref:      2019/248 - 3 
Dato:         29.10.2019 

 

Valg av representanter til vårt representantskap 
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Ny kommunestyreperiode. Det innebærer også at mange verv skal oppnevnes, bl.a. til IKA 

Finnmark IKS representantskap.  

Informasjon om oss som vår selskapsavtale, eieravtale mv, finner dere på vår nettside 

www.ikaf.no fane «Om oss» - «Styringsdokumenter». 

Iht IKS-loven §6, er det kommunestyret som oppnevner representanter til vårt 

representantskap for 4 år. Det innebærer bl.a. at det ikke kan gis noen en fullmakt til å 

representere kommunen i vårt representantskap. Kommunestyret må ha valgt vedkommende.  

 

Iht selskapsavtalen §6 skal det oppnevnes en fast representant og 3 numeriske varaer. Det 

har vist seg mange ganger nødvendig med lang vara-liste. Vår selskapsavtale har ingen 

avvikende virkeperiode for representanter ift IKS-loven. Vi ber om at kommunen oppnevner 

representanter og vara i tråd med IKS-loven og selskapsavtalen.  

 

Noen kommuner har oppnevnt representanter ved navn, noen ved funksjon og noen i en miks 

av begge.  

For oss som selskap og skal administrere med innkallinger og informasjon de neste 4 år, er det 

en fordel at vi får vite om oppnevnelsen er ved navn eller funksjon.   

Det letter ved f.eks. bytte av person der funksjonen er oppnevnt.  

 

Vi ber om å få kontaktinformasjon som mail og telefon på personer eller den som har 

funksjon som er oppnevnt til vårt representantskap.  

Idag benytter vi mail ved utsendelse av informasjon, innkallinger mv. Det er også behov for å 

ringe eller sende påminnelse pr. sms.  

 

Det var innkalt til representantskapsmøte 31.10. kl. 11.00 i Kirkenes. Det viste seg å ikke bli 

vedtaksdyktig, så møtet er blitt utsatt til 20.11. kl. 11.00 i Kirkenes. Vi har forholdt oss til 

tidligere oppnevnt representantskap. Dersom det oppnevnes nye representanter og varaer, ber 

vi om at de får informasjon om møtet.  

 

Ta gjerne kontakt om det er noen spørsmål.  

 

Med vennlig hilsen 

 

Gunnhild S. Engstad 

Daglig leder  

Mobil:  92 67 19 05  

IKA Finnmark IKS  
Postboks 304 

9711 LAKSELV 

www.ikaf.no 

 

 

 
 
 

http://www.ikaf.no/
http://www.ikaf.no/


Hilsen 
 

Gunnhild Engstad, 
daglig leder 
Administrasjonen  


