I styremøte 2.6.2017 gjorde styret følgende vedtak i sak 022/17: «Styret skal legge fram et forslag til
eierfinansiering ved ordinært representantskapsmøte 2018. Saken tas opp til behandling ved neste
styremøte der administrasjonen utreder to hovedmodeller. Den ene modellen er om
innbyggertilskudd som basis og den andre om en revidering av nåværende modell.»
Styrets bestilling på denne utredningen har fått mye oppmerksomhet i administrasjonen siden siste
styremøte. Daglig leder har brukt mye tid på å prøve å finne riktig innfallsvinkel til problemstillingene.
Trygve Syvertsen AS etterlyser flere steder i rapporten en tydelig begrunnelse for valg av modellen og
hvilke intensjoner den skal oppfylle for eierne og selskapet. Dette er et viktig innspill som ikke har
vært drøftet verken i styret eller i dokumenter om eierfinansiering i selskapet. Det er også
interessant at Syvertsens alternative modell heller ikke inneholder en tydelig begrunnelse.
Valg av eierfinanseringsmodell er en stor og kompleks problemstilling. Administrasjonen har kommet
til den konklusjon at eierfinansieringen bør utredes videre, og vil anbefale styret å nedsette et utvalg
for å utrede eierfinansiering videre. Utvalget bør se på ulike modeller, for eksempel bør det kunne
vurderes å skille eiertilskudd og eierandel. Det bør være et bredere kompetansegrunnlag i
utredningen. Her tenker administrasjonen spesielt at KS Bedrift kan involveres i større grad. Det er
også mulig at representantskapet bør være representert i en videre utredning.
Dagens modell fungerer med det vedtaket som ble gjort av representantskapet i mai. Ved
sammenslåing av to eller flere eiere, slås både eiertilskuddene og eierbrøkene sammen, og dette er
gjeldende i to år etter sammenslåingen. Med kommunesammenslåingene 1.1.2018, vil de
økonomiske konsekvensene for selskapet og konsekvensene for andre eiere i forhold til
eierandeljusteringer, først inntreffe i 2020-budsjettet. Budsjett 2020 behandles av
representantskapet i 2019. Selskapet bør bruke tiden fram til representantskapsmøte 2019 til å
utrede en eierfinansieringsmodell som er godt begrunnet i selskapets tjenesteportefølje og
økonomiske behov. Eiernes framtidige behov for tjenester bør også utredes nærmere.
I nær framtid vil regjeringen vedta oppstart av en nasjonal arkivutredning. Dette vil bli en bred
utredning som blant annet vil omhandle arkivenes samfunnsoppdrag, faglige og organisatoriske
utfordringer, økonomi og lovverk for hele arkivlandskapet. Denne utredning vil få konsekvenser for
IKA Kongsberg som arkivselskap, og for våre kommuner som arkiveiere.
Med bakgrunn i ovenstående foreslår administrasjonen at styret nedsetter et utvalg som får mandat
til å utrede ulike eierfinansieringsmodeller for selskapet.

Forslag til vedtak:
Styret ber administrasjonen utarbeide forslag til mandat og sammensetting av et utvalg til neste
styremøte.

