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REPRESENTANTSKAPSSAK 12/20   

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 

 

Går til 

Representantskapets medlemmer 

 

Representantskapsmøte 

24. august 2020 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Vedlegg til saken 

Utkast til ny selskapsavtale 

 

Saksfremlegg 

Representantskapet fattet i sak 6/20 bl.a. følgende vedtak: 

«Representantskapet ønsker også å se på muligheten for å endre varighet av 

valgperioden til å gjelde for 2 år av gangen, og påfølgende endring av 

vedtektene.» 

En slik endring er lagt til grunn for valgkomiteens forslag til nytt styre (sak 14/20). 

 

Styrets valgperiode reguleres av IKS-loven og museets selskapsavtale §8. I tråd med 

vedtak i sak 6/20 foreslås selskapsavtalens §8 endret som følger: 

 

Dagens ordlyd Ny ordlyd 

§ 8: Styre  

Vest-Agder-museet IKS skal ha et styre på 9 

medlemmer og 9 varamedlemmer. 

§ 8: Styre  

Vest-Agder-museet IKS skal ha et styre på 9 

medlemmer og 9 varamedlemmer. 
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7 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 7 

medlemmer velges av representantskapet. 2 faste 

medlemmer og ei varamedlemsliste med 2 

medlemmer velges av og blant de ansatte. 

 

Valgperioden er 4 år, tilsvarende den kommunale 

valgperioden. Ansattes representanter velges for to 

år om gangen.  

 

For innkalling og saksbehandling i styret gjelder lov 

om IKS §§ 11 og 12. 

7 faste medlemmer og ei varamedlemsliste med 7 

medlemmer velges av representantskapet. 2 faste 

medlemmer og ei varamedlemsliste med 2 

medlemmer velges av og blant de ansatte. 

 

Valgperioden er 2 år, slik at halve styret er på valg 

hvert år. Ansattes representanter velges for to år om 

gangen. 

 

For innkalling og saksbehandling i styret gjelder lov 

om IKS §§ 11 og 12. 

 

Det foreslås i tillegg en endring i § 7. Denne endringen er knyttet til å bringe 

selskapsavtalen i tråd med gjeldende lovverk: «Innkalling til representantskapsmøte 

skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste» (IKS-loven §8, 2. 

avsnitt, første setning): 

 

Dagens ordlyd Ny ordlyd 
§ 7: Representantskap 

[…] 

For representantskapets gjøremål og fullmakter 

gjelder selskapsavtalen i tillegg til lov om IKS  § 6 ( 

representantskapet og dets sammensetning), § 7 

(representantskapets myndighet), § 8 (innkalling til 

møte i representantskapet) og § 9 ( saksbehandling 

i representantskapet). 

Representantskapet holder minst ett ordinært 

møte i året.  Møtet holdes innen utgangen av juni. 

Innkalling og saksdokumenter sendes de 

deltakende parter minst 2 uker i forkant. 

Ordinært representantskap behandler: 

§ 7: Representantskap 

[…] 

For representantskapets gjøremål og fullmakter 

gjelder selskapsavtalen i tillegg til lov om IKS  § 6 ( 

representantskapet og dets sammensetning), § 7 

(representantskapets myndighet), § 8 (innkalling til 

møte i representantskapet) og § 9 ( saksbehandling 

i representantskapet). 

Representantskapet holder minst ett ordinært 

møte i året.  Møtet holdes innen utgangen av juni. 

Innkalling med sakliste sendes de deltakende 

parter minst 4 uker i forkant. 

Ordinært representantskap behandler: 
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[…] 

[Sitatet fra §7 er ikke fullstendig, kun relevant tekst 

er tatt med. Øvrige deler av punktet endres ikke.] 

[…] 

[Sitatet fra §7 er ikke fullstendig, kun relevant tekst 

er tatt med. Øvrige deler av punktet endres ikke.] 

 

I tråd med IKS-loven §4, andre ledd kan representantskapet vedta ovenstående 

endring uten at disse deretter må godkjennes i det enkelte kommune-, bystyre eller 

fylkesting: 

«Endringer i selskapsavtalen som gjelder forhold som omtalt i tredje ledd, 

skal skje på samme måte. Andre endringer vedtas av representantskapet med 

tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmer med mindre det er 

avtalt at også slike endringer skal vedtas i samsvar med regelen i første 

punktum». 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Representantskapet vedtar følgende endringer i selskapsavtalens  

a. §7: «Innkalling og saksdokumenter sendes de deltakende parter minst 

2 uker i forkant.» endres til «Innkalling med sakliste sendes de 

deltakende parter minst 4 uker i forkant». 

b. §8: «Valgperioden er 4 år, tilsvarende den kommunale valgperioden» 

endres til «Valgperioden er 2 år, slik at halve styret er på valg hvert 

år». 


