Retningslinjer for valgkomiteen til Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA)
Vedtatt av IKAs representantskap 27.04.2021
1. Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer som velges av representantskapet etter styrets
innstilling. Representantskapet velger komiteens leder. Valgkomiteens leder er ansvarlig
for dialogen med selskapets styre v/styreleder og deltakerne/eierkommunene.
2. Valgkomiteen skal starte sitt arbeid i god tid før representantskapsmøtet finner sted.
Administrasjonen i selskapet sender ut et varsel på begynnelsen av året og samtidig vil det
bli sendt ut informasjon til deltakerne om at valgkomiteen har startet sitt arbeid. Valget
baseres på lov om interkommunale selskaper § 10 samt IKAs selskapsavtale (særlig § 11
og § 12).
3. Valgkomiteen holder møte så ofte som det anses nødvendig. Møter i valgkomiteen
avholdes etter innkalling fra lederen.
4. Valgkomiteen innhenter informasjon fra styret om uttreden, mulig gjenvalg, samt hvilken
kompetanse som ønskes. Kompetansebehov og synspunkter på hva styret bør besitte
innhentes det tilsvarende informasjon om hos deltakerne/eierkommunene.
5. Valgkomiteens oppgave er å finne frem til kandidater som egner seg til styrearbeid, og
representerer den kompetanse som etterspørres i styret og av deltakerne/eierkommunene.
Det er en fordel at noen av kandidatene har erfaring fra tidligere styrearbeid, kjennskap til
offentlig administrasjon, økonomistyring, næringsliv, politikk eller andre relevante
miljøer. Såfremt mulig skal styret i størst mulig ha en sammensetning som tilsvarer
medlemskategoriene og deltakernes geografiske spredning.
6. I henhold til bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven bes valgkomiteen å vurdere
habilitetsspørsmål ved valg av styremedlemmer generelt og lovens § 6e) spesielt.
7. Valgkomiteen må orientere aktuelle styrekandidater om IKA, styreinstruksen og hvilket
ansvar som ligger på styremedlemmer i et interkommunalt selskap.
8. Valgkomiteen må sørge for at det opprettholdes kontinuitet i styret. Videre må
valgkomiteen ivareta kravet til kjønnsmessig fordeling.
9. Valgkomiteen skal også forberede valg til leder og nestleder av representantskapet på
første møte etter et kommunevalg når nytt representantskap konstituerer seg. Valget av
leder og nestleder gjelder for valgperioden, jf. § 8 i selskapsavtalen.
10. Valgkomiteen sender sitt forslag til administrasjonen snarest mulig og senest 5 uker før
representantskapsmøtet skal finne sted. Alle kandidatene må ha sagt seg villig og være
innforstått med omfanget av arbeidet og ansvaret.
11. På representantskapsmøtet presenterer ett medlem av valgkomiteen de kandidater som
stiller til valg.

