SELSKAPSAVTALE
FOR
ARKIV ØST IKS

Gjeldende fra 01.01.2022

Org.nr: 984 789 572
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§ 1 Navn
Selskapets navn er Arkiv Øst IKS.
§ 2 Deltakere og eierandel
Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosentandel av selskapets
forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser.
Den enkelte deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens
eierandel i selskapet.
Eierandelen er utregnet i prosent. Eierandelen er beregnet ut fra en fordelingsnøkkel basert på innbyggertall. Innbyggertall for kommunene revideres hvert 4.
år.
Deltakere
1. Aremark kommune
2. Aurskog-Høland kommune
3. Eidsvoll kommune
4. Halden kommune
5. Hvaler kommune
6. Indre Østfold kommune
7. Lillestrøm kommune
8. Marker kommune
9. Moss kommune
10. Nordre Follo kommune
11. Rakkestad kommune
12. Rælingen kommune
13. Råde kommune
14. Sarpsborg kommune
15. Skiptvet kommune
16. Ullensaker kommune
17. Viken fylkeskommune
18. Våler kommune
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Org.nr
940 875 560
948 164 256
964 950 113
959 159 092
964 947 082
920 123 899
820 710 592
964 944 334
920 817 521
922 092 648
945 372 281
952 540 556
940 802 652
938 801 363
941 962 726
933 649 768
921 693 230
959 272 581

Eierandel i %
2,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
8,00 %
11,00 %
4,00 %
8,00 %
9,50 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
9,50 %
4,00 %
8,00 %
4,00 %
4,00 %
100,00 %
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§ 3 Selskapets formål
Selskapets formål er å utføre følgende arbeidsoppgaver:
• Medvirke til at eldre og avsluttede arkiver blir tatt vare på, ordnet og
gjort tilgjengelig for offentlig virksomhet, forskning og andre
administrative og kulturelle formål i henhold til arkivlovens intensjoner
og bestemmelser.
• Tilby rådgivning og opplæringsvirksomhet i arkiv- og
dokumentforvaltning.
• Selskapet skal kunne fungere som eiernes arkivdepot, og kunne ivareta
eiernes arkivdepotforpliktelser etter gjeldende lover og forskrifter.
• Selskapet skal kunne motta privatarkiver.
Selskapet skal følge Lov om arkiv, og forskrifter om offentlige arkiv og føre arkiv
etter forvaltningslovens, offentlighetslovens og arkivlovens bestemmelser.
§ 4 Lokalisering
Selskapet har sitt forretningskontor i Sarpsborg.
§ 5 Eiertilskudd
Eierne skyter inn et årlig beløp til driften i samsvar med vedtak i
representantskapet.
Innbyggertall for kommunene revideres hvert 4. år,
Eiertilskuddet beregnes ut fra innbyggertallet i kommunene etter følgende
intervall:
o
o
o
o

Tilskudd for de første 5.000 innbyggere
Tilskudd for de neste 5.000 innbyggere
Tilskudd for de neste 10.000 innbyggere
Tilskudd over 20.000 innbyggere

Representantskapet fastsetter det årlige kronebeløpet pr. innbygger i forbindelse
med behandlingen av budsjett og økonomiplan for selskapet.
Eiertilskuddet for Viken fylkeskommune er et fast beløp. Beløpet er beregnet med
utgangspunkt i beløpet Østfold fylkeskommune betalte før eierskapet ble overtatt
av Viken fylkeskommune 1.1.2020. Beløpet frem til utbygging er ferdigstilt er kr
1 414 000, etter utbygging av lokalene kr 2 121 000. I beløpet inngår lagring og
forvaltning av de analoge arkivene etter de gamle fylkeskommunene, med en øvre
grense på 7.500 hyllemeter.
Viken fylkeskommune skal ikke deponere analoge arkiv.
Viken fylkeskommune vil ikke benytte seg av tjenester for digitale arkiver eller
rådgivningstjenester fra selskapet.
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Prisutviklingen for eiertilskudd skal etter utbygging følge kommunal deflator. Ved
prisregulering utover kommunal deflator, kreves vedtak fra kommunestyrer og
fylkesting, jfr. IKS-lovens § 4.
§ 6 Regnskap
Representantskapet fastsetter regnskaps- og budsjettsystem. Regnskap skal
føres i henhold til Kommuneloven og God Kommunal Regnskapskikk (GKRS).
§ 7 Selskapets organ
Selskapet ledes av et representantskap og et styre.
§ 8 Representantskapet
Representantskapet består av en representant fra hvert medlem med personlige
varamedlemmer.
Kommunestyrene/fylkestinget i eierkommunene/fylkeskommunen velger
sine representanter, og varamedlemmer. Valgperioden følger kommunevalgperioden.
Representantskapet fungerer til nytt representantskap er valgt og konstituert.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
§ 9 Styret
Styret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.
4 av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av
representantskapet, og 1 av styrets medlemmer med varamedlem velges av og
blant selskapets ansatte. Styremedlemmene velges for 4 år.
Representantskapet velger styrets leder og nestleder.
Styret fungerer til nytt styre er valgt og konstituert.
§ 10 Signatur og anvisningsrett
Selskapet forpliktes ved underskrift av daglig leder og styrets leder, eller, i
dennes fravær, nestleder i fellesskap.
Selskapet ledes av daglig leder som har anvisningsrett innen rammer av vedtatte
budsjetter.
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§ 11 Representantskapsmøte
Representantskapets leder innkaller til møte i representantskapet når det er
nødvendig for behandling av en sak som etter IKS-loven eller selskapsavtalen skal
behandles av representantskapet, og når det ellers er nødvendig for behandling av
en bestemt sak.
Representantskapets leder plikter å innkalle representantskapet til møte når styret,
revisor, minst en av deltakerne eller minst en tredjedel av representantskapets
medlemmer krever det for behandling av en bestemt angitt sak.
Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst seks ukers varsel og skal
inneholde saksliste. De enkelte deltakere skal med samme frist varsles om
innkallingen og sakslisten.
Representantskapets leder kan innkalle representantskapet med kortere frist i
tilfeller hvor dette er påtrengende nødvendig.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til
stede. Vedtakene gjøres med vanlig flertall av de stemmer som er avgitt. Ved
stemmelikhet, har lederen dobbeltstemme.
Styrets leder, daglig leder, kommunedirektør og ordfører i eierkommunene/
fylkeskommunen har anledning til å delta på møtene og uttale seg.
§ 12 Representantskapets oppgaver
Representantskapet skal gjøre vedtak i de saker som selskapsavtalen bestemmer,
eller som styret legger frem for det.
Representantskapet skal:
•
•
•
•
•

Velge 4 styremedlemmer med varamedlemmer
Velge styrets leder og nestleder
Velge valgkomité
Vedta selskapets mål og økonomiplan
Vedta budsjett og godkjenne årsmelding og regnskap

Representantskapet kan vedta endringer av selskapsavtalen innenfor rammene av
IKS-loven § 4 andre ledd, andre setning. Representantskapet skal således ikke
vedta endringer av forhold som omtalt i § 4 tredje ledd.
§ 13 Styremøter
Styrets leder sørger for at styret holder møter så ofte som det trengs. Innkalling til
styremøte skal skje med minst 7 dagers varsel, og skal inneholde saksliste.
Styremøtet ledes av leder, eller i dennes fravær, av nestleder. Dersom ingen av
disse er til stede, velges en møteleder.
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Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Vedtak gjøres med vanlig flertall. De som stemmer for et forslag, må likevel
utgjøre mer enn en tredel av samtlige styremedlemmer for at forslaget skal anses
som vedtatt. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende.
Styret kan delegere myndighet til daglig leder.
§ 14 Styrets oppgaver
Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet, eller er
delegert til daglig leder.
Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med:
• Selskapets formål.
• Selskapsavtalen.
• Selskapets årsbudsjett.
• Andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet.
• Sørge for at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret har det overordnede HMS-ansvaret i selskapet.
Styret skal blant annet:
•
•
•
•

Føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
Utarbeide forslag til budsjett, økonomiplan, årsmelding og regnskap i
revidert stand til representantskapet.
Avgi innstilling til representantskapet.
Inngå samarbeidsavtaler i den utstrekning dette ikke må gjøres av
representantskapet.

§ 15 Daglig leder
Selskapet skal ha en daglig leder som ansettes av styret. Daglig leder forestår den
daglige ledelse av selskapet, og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret
har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av
prinsipiell art eller av stor betydning.
§ 16 Oppsigelse av medlemskap
En kommune kan med 2 års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i
selskapet, og kreve seg utløst av dette.
En kommunes/fylkeskommunes beslutning om å tre ut av selskapet, kan av
representantskapet eller en av de øvrige eierne bringes inn for departementet, som
ut fra en samlet vurdering kan fastsette at den uttredende fortsetter som
selskapsdeltaker inntil videre eller for en nærmere angitt tid.
For øvrig gjelder lov om interkommunale selskaper § 30.
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§ 17 Oppløsning av selskapet
Selskapet kan oppløses dersom deltakerne er enige om det, jf. IKS-loven § 32
første ledd. Det enkelte kommunestyre/fylkesting må selv treffe vedtak i saken
Oppløsning av selskapet må godkjennes av departementet, som kan gi nærmere
bestemmelser om avviklingen.
Dersom departementet samtykker i oppløsning, skal representantskapet oppnevne
et avviklingsstyre, som skal gjennomføre avviklingen innen den frist
representantskapet fastsetter. Selskapets styre trer ut av funksjon når avviklingsstyre er valgt.
Om oppløsning og avvikling gjelder Lov om interkommunale selskaper §§ 32 til
37.
§ 18 Nye medlemmer
Nye kommuner kan opptas som medlemmer av selskapet. Dette krever at alle
tilsluttende kommuner/fylkeskommune gir sitt samtykke.
§ 19 Tvister, endringer av selskapsavtalen
Tvist om forståelsen av denne selskapsavtalen avgjøres med bindende virkning av
voldgift etter tvistemålslovens regler.
Selskapsavtalen må vedtas av samtlige eiere. Kommunestyret/fylkestinget må selv
vedta avtalen, jf. IKS-loven § 4 første ledd. For eiere som er interkommunale
selskap må vedtaket gjøres av representantskapet.
Endringer i selskapsavtalen som gjelder IKS-loven § 4 tredje ledd kan bare vedtas
dersom kommunestyrene eller fylkestingene treffer likelydende vedtak. Andre
endringer kan vedtas av representantskapet med tilslutning fra minst to tredjedeler
av de avgitte stemmene, jf. IKS-loven § 4 andre ledd, andre setning.
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.
§ 20 Ikrafttredelse
Selskapsavtalen trer i kraft fra 1.1.2022.
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