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Arkivsak-dok. 19/00826-1 
Saksbehandler Eli Stigen 
 

 

 
 
 

   
 
 

Valg av medlemmer til representantskapet for Innlandet Revisjon 
IKS for perioden 2019 - 2023 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret velger følgende til representantskapet for Innlandet Revisjon IKS, for perioden 2019 
– 2023: 
 
Medlem: ... 
 
Vara: ... 
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
Lov om interkommunale selskaper, av 29.06.1999 Nei 
Selskapsavtale for Innlandet Revisjon IKS vedtatt i K-sak 56/17 i møtet 20.09.2017 Nei 
Kommuneloven av 22.06.2018 Nei 
 
 

Oppsummering 
Kommunestyret skal velge medlem og vara til representantskapet for Innlandet Revisjon IKS. 
Valgene bør gjøres i det konstituerende møtet. 

 
Saksutredning 
 

Bakgrunn for saken 
Kommunestyret skal velge et medlem og et varamedlem til representantskapet i Innlandet Revisjon 
IKS, i henhold til vedtatt selskapsavtale i 2017. Representantskapet er selskapets høyeste myndighet 
og består av 9 personer, en fra hver av de deltakende kommunene. Valgene følger 
kommunevalgperioden. 
 

Det er de vanlige valgbarhetsreglene i kommuneloven som gjelder, jf. § 7-2 g): 

 Den som velges skal ha stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. 

 Han eller hun er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen eller i en av kommunene i 
fylket på tidspunktet for det aktuelle valget.  

Saksgang Møtedato 
Kommunestyret 24.10.2019 
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 Han eller hun har skriftlig samtykket til å stille til valg. 

Personer som ikke har nådd stemmerettsalderen, men som for øvrig fyller vilkårene for valgbarhet og 
stemmerett, er valgbare, men er ikke pliktige til å ta imot valg. 
 

Kommuneloven § 7-3 gir regler for hvem som er utelukket fra valg: 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes stedfortreder 

c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 

d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 

e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 

f) de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 

g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 
fylkeskommunen 

h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert myndighet 
fra rådet 

 
En kandidat som ellers ville vært utelukket fra valg på grunn av sin stilling, er likevel valgbar hvis han 
eller hun har fratrådt stillingen når organet trer i funksjon. 
 
I følge selskapsavtalen § 6 skal kandidater til leder og nestleder i representantskapet, samt styre, 
leder og nestleder i styret, foreslås av en valgkomite. Kandidater til disse vervene omfattes derfor 
ikke av denne saken til konstituerende kommunestyremøte. 
 

  
Konsekvenser 
 
Lover og forskrifter 
Lov om interkommunale selskaper 
Kommuneloven av 22.06.2018 
 
Eksisterende planer 
Ingen merknad. 
 
Gjeldende vedtak 
Ingen merknad. 
 
Økonomi 
Ingen merknad. 
 
Bemanning 
Ingen merknad. 
 
 

Uttalelse fra andre utvalg Ja/Nei 
Ungdomsrådet Nei 
Eldrerådet Nei 
Rådet for funksjonshemmede Nei 
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Andre råd eller utvalg Nei 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Rådmannen anbefaler at kommunestyret velger medlem og varamedlem til representantskapet for 
Innlandet Revisjon IKS, etter reglene i kommuneloven og selskapsavtalen. 
 
 
 

Kommunikasjons- og informasjonstiltak 
Informasjon om hvem som er valgt publiseres på kommunens hjemmeside. 
 

 
Dato: 26. september 2019 
Godkjent av rådmannen 
 
 


