
Retningslinjer for valgkomité IKA Finnmark IKS 
Vedtatt i representantskapsmøte 21.04.2016. 

 
 
1. Verv valgkomiteen innstiller til overfor representantskapet. 
Valgkomiteen innstiller overfor representantskapet til følgende verv: 

• Styret 
• Valgkomite 
• Leder og nestleder for representantskapet 
• Revisor 
 
 

1. Valgkomiteens sammensetning 
Valgkomiteen velges av representantskapet hvert år og består av leder og to medlemmer. Det 
velges tre varamedlemmer. Valgkomiteen velges på representantskapets vårmøte. 
Valgkomiteen bør fortrinnsvis bestå av representantskapsmedlemmer – varamedlemmer. 
Medlemmene av valgkomiteen må ikke ha andre tillitsverv i selskapet. Det bør vektlegges at 
medlemmer til valgkomiteen har kontaktnett politisk og administrativt i kommunene og 
fylkeskommunen. Representantskapet vedtar de honorarer som skal utbetales til medlemmene 
av valgkomiteen.  Valgkomiteens utgifter skal dekkes av selskapet. 
 
 
2. Styret i IKA Finnmark IKS 
Styret i IKA Finnmark IKS består av 5 medlemmer med 5 numeriske varamedlemmer som velges av 
representantskapet etter forslag fra valgkomiteen.  
 
Valgkomiteen skal legge vekt på de foreslåtte kandidatenes erfaring, kvalifikasjoner og deres 
evne til å arbeide som medlemmer av IKA Finnmark IKS sitt styre på en tilfredsstillende 
måte. 
 
Styremedlemmene velges for 2 år, men hele styret skal ikke fratre samtidig, jf. 
selskapsavtalen § 7, 2.ledd.  Begrunnelse er at styret skal sikres kontinuitet. 
 
 
3. Prosedyre 
Daglig leder i IKA Finnmark IKS kaller inn til møte i valgkomiteen 2 måneder før 
representantskapets vårmøte. 
 
Valgkomiteen kommer med skriftlig fremlegg til representantskapet på kandidater til vervene 
som er på valg. Valgkomiteen skal muntlig begrunne sitt forslag på representantskapets 
vårmøte.  
Valgkomiteen skal også legge frem forslag til honorar til styremedlemmene og styrets leder. 
 
 
4. Valgkomiteens arbeid 
Valgkomiteen setter selv grensen for sitt arbeid. Valgkomiteen bør kontakte styremedlemmer 
og ledelsen i selskapet. Eksterne rådgivere kan kontaktes ved behov. 



 
Ved valg av medlemmer til styret skal det legges vekt på følgende: 

• At styret får den kompetansen som er nødvendig for selskapet.   
• At styremedlemmene har gode samarbeidsevner. 
• En representativ sammensetning og minimum 40% representasjon av hvert kjønn. 
• Ivaretakelse av selskapets interkommunale eierskap.  

 
Særlige egenskaper som kan vektlegges ved valg av medlemmer: 

• Styreleder bør ha ledererfaring og et godt omdømme.  
• Medlemmer av styret bør ha og/eller være villige til å tilegne seg ulik kompetanse som 

styret har behov for ut ifra styrets og selskapets situasjon. 
• Medlemmene bør ha egenskaper og/eller erfaring som vil styrke styrets 

totalkompetanse. 
 
Valgkomiteen oppfordres til å ta kontakt med medlemmer i det sittende styret for å avklare 
om de kan tenke seg gjenvalg hvis valgkomiteen innstiller på det.  
 
Før valgkomiteen anbefaler de foreslåtte kandidatene, skal kandidatene bli forespurt om de er 
villige til å motta vervet som styremedlemmer eller ev. styreleder. Bare kandidater som har 
bekreftet at de er villige til å inneha slike verv, skal anbefales representantskapet. 
 
Under representantskapsmøte er det tillatt med benkeforslag, men alle som foreslås må ha 
sagt seg villig til å stille til valg. 
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