RETNINGSLINJE FOR VALGKOMITEEN I IKA KONGSBERG
Vedtatt av styret 13. desember 2012 og av representantskapet 19. april 2013.

1. Valgkomiteen skal bestå av leder og to medlemmer som årlig velges på representantskapsmøtet etter
styrets innstilling. Valgkomiteens leder er ansvarlig for dialogen med selskapets styre v/ styreleder.
2. Valgkomiteen begynner sitt arbeid minst 3 måneder før representantskapsmøtet finner sted.
Arbeidet baseres på lov om interkommunale selskaper § 10, samt selskapsavtalen for IKA
Kongsberg.
3.

Styret skal informere valgkomiteen om den aktuelle situasjon hva gjelder uttreden, mulig gjenvalg,
samt hvilken kompetanse som ønskes.

4. Valgkomiteens oppgave er å finne frem til kandidater som egner seg til styrearbeid, og representerer
den kompetanse som etterspørres i styret. Det er en fordel at noen av kandidatene har erfaring fra
tidligere styrearbeid, kjennskap til offentlig administrasjon, næringsliv, politikk eller andre relevante
miljøer. Det er imidlertid ikke noe krav til organisatorisk eller geografisk tilhørighet.
5. For å forebygge mulige habilitetskonflikter bør man unngå å nominere ordførere og rådmenn fra
eierkommuner til styret.
6. Valgkomiteen må orientere aktuelle styrekandidater om IKA Kongsberg og hvilket ansvar som
ligger på styremedlemmer i et interkommunalt selskap.
7. Valgkomiteen må sørge for at det opprettholdes kontinuitet i styret. Videre må valgkomiteen ivareta
kravet til kjønnsmessig fordeling.
8. Til det årlige representantskapsmøtet plikter valgkomiteen å legge fram en begrunnet innstilling på
kandidater til styret. Alle kandidatene må ha sagt seg villig og være inneforstått med omfanget av
arbeidet og ansvaret.
9. Valgkomiteen sender sitt forslag til styret senest 6 uker før representantskapsmøtet skal finne sted.
10. På representantskapsmøtet presenterer ett medlem av valgkomiteen de kandidater som stiller til
valg.
11. Hva gjelder valgkomiteens innstilling til vervene som leder og nestleder av representantskapet,
henvises til lov om interkommunale selskaper § 6.
12. Valgkomiteen fremmer forslag til representantskapet om justering av honorar til aktuelle verv årlig.

