§ 1 Navn
IKA Opplandene er et interkommunalt arkivsamarbeid mellom Oppland fylkeskommune og
kommuner fortrinnsvis i Hedmark og Oppland.
Nye medlemmer kan tas opp fortløpende forutsatt at de vedtar samarbeidets vedtekter og
innbetaler midler i samsvar med vedtektenes § 7. Medlemskapet gjelder fra den dato
underskrevet avtaler foreligger. Medlemskommunene framgår av inngåtte avtaler. Oversikt
over medlemmer foreligger som vedlegg til vedtektene.
Ved vurdering av søknad om opptak fra kommuner i andre fylker, er det en forutsetning at
opptaket gir en merverdi for alle medlemskommunene.

§ 5 Representantskapet
IKA Opplandene skal ha et representantskap for samarbeidet der alle deltakere er representert.
Representantskapet har den generelle styringskompetansen. Representantskapet foretar det
formelle valget av styre. Styret utøver sin myndighet på grunnlag av delegasjonsvedtak fra
representantskapet. Representantskapet kan instruere styret og overprøve dets avgjørelser.
Representantskapet er beslutningsdyktig når mer enn halvdelen av medlemskommunene er til
stede. Medlemskommunene kan la seg representere ved skriftlig fullmakt. Vedtak fattes med
alminnelig flertall.
Representantskapet skal avholde årsmøte innen utgangen av mars hvert år.
Representantskapet skal i tillegg innkalles til møte når minimum 5 medlemskommuner, eller
et flertall av styret krever det.
Møteleder og referent velges av Representantskapet.
Representantskapet er ellers tillagt å behandle følgende oppgaver:
- Regnskap
- Budsjett og økonomiplan
- Årsmelding

§ 6 Styret
Styrets sammensetning
Samarbeidet skal ha et styre på inntil 11 medlemmer og like mange varamedlemmer. De
deltakende kommunene innen hver region foreslår 1 felles styremedlem med 1 personlig
varamedlem. Oppland fylkeskommune foreslår i tillegg 1 styremedlem med 1 personlig
varamedlem. Det forutsettes at styret samlet får en balansert sammensetning av faglig og
politisk kompetanse. Medlemskommuner fra andre fylker knyttes, i denne sammenheng, til en
av de eksisterende regioner.
Styret velger selv leder og nestleder blant sine medlemmer. Funksjonstida for styret, leder og
nestleder er normalt kommunevalgperioden, men det står likevel forslagsstillerne fritt å
foreslå endringer i løpet av valgperioden. Kommunestyrene/fylkestinget har anledning til å
delegere forslagsretten/oppnevningen til administrasjonen.
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i
styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt. Styret

er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Styrets innstilling til vedtak:
Representantskapsmøtet godkjenner forslag til endringer av vedtektene. Vedtektsendringene
sendes til medlemskommunene for endelig godkjenning med følgende ordlyd:

Kommunestyret i NN kommune gir sin tilslutning til nødvendig endring av §1, §5 og § 6 i
vedtektene for IKA Opplandene.

