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Valgkomité 

Saksgang Møtedato Saknr 

1 Representantskapet i Romerike 
kontrollutvalgsekretariat IKS 

23.04.2020 4/20 

 
 

Representantskapet i Romerike kontrollutvalgsekretariat IKS har behandlet 
saken i møte 23.04.2020 sak 4/20 
 
Møtebehandling 
Styreleder gjorde oppmerksom på at saken ikke er lagt frem av styret, men av 
administrasjonen. Bakgrunnen er at valgkomiteen skal komme raskt i gang med 
arbeidet, da ett medlem og ett varamedlem har måttet trekke seg fra styret som følge 
av at de ble valgt til kontrollutvalg. Styremedlemmer i kommunale selskaper ikke er 
valgbare til kontrollutvalg. 
 
Votering 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt 
 
 
Vedtak  

1. Andreas Halvorsen velges til valgkomiteen for Viken kontrollutvalgssekretariat 
IKS. 

2. Follo-kommunene og Buskerudkommunene bes om å oppnevnes ett medlem 
hver til valgkomiteen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 

 
 
 

 
 

  



 

  side 2 av 3 

VALGKOMITÉ 

 

Styrets innstilling til representantskapet: 
1. Andreas Halvorsen velges til valgkomiteen for Viken kontrollutvalgssekretariat 

IKS. 
2. Follo-kommunene og Buskerudkommunene bes om å oppnevnes ett medlem 

hver til valgkomiteen for Viken kontrollutvalgssekretariat IKS. 
 
Vedlegg:  
Instruks for valgkomiteen, vedtatt av representantskapet 24.4.2019. 

 
Saksframstilling: 
Representantskapet valgte følgende valgkomité i 2016: Andreas Halvorsen (leder), 
Siv Anita Hagen og Runar Bålsrud1. I henhold til instruks for valgkomiteen 2 skulle 
valgkomitéen ha innstilt på ny valgkomité til representantskapets siste vårmøte før 
høstens kommunevalg. På grunn av arbeidet med fusjon mellom 
sekretariatselskapene på Romerike og i Buskerud og Follo, ble dette utsatt. 
Representantskapet besluttet i møtet 26.9 å prolongere sittende valgkomite. 
 
Av de valgte medlemmene i valgkomiteen er det kun Andreas Halvorsen som er valgt 
til å sitte i representantskapet i denne perioden. I henhold til Instruks for 
valgkomiteen, skal valgkomiteen bestå av leder og minst to medlemmer. Ny 
valgkomite for denne perioden bør derfor velges i representantskapets møte 23.4.20. 
 
Mye taler for å foreslå gjenvalg av Andreas Halvorsen. Han kjenner selskapet godt 
og har sittet som leder av valgkomiteen i to perioder. Fusjonen mellom de tre 
organisasjonene vil etter det vi har oversikt over nå, være gjennomført i løpet av april. 
Det konstituerende møte for representantskapet til det nye selskapet kan finne sted i 
september i forbindelse med at budsjettet for 2021 vedtas. Derfor vil det være klokt å 
be en representant fra Follo-kommunene og en representant fra 
Buskerudkommunene om å sitte i valgkomiteen sammen med Halvorsen for å 
forberede styrevalg til Viken kontrollutvalgssekretariat IKS.  
 
Mandatet for valgkomiteens arbeid er gitt i vedlagte instruks. Her går det frem at 
valgkomiteens hovedoppgave er å kartlegge behovet for styresammensetning utfra 
selskapets formål og situasjon, og finne frem til kandidater som samlet dekker dette 
behovet. Valgkomiteen skal vurdere styrets sammensetning med hensyn til krav til 
kompetanse, erfaring og innsikt hva gjelder offentlig eierskap, selskapsdrift, jus, 
selskapets fagområde og økonomi, samt kjønnsmessig balanse. I tillegg skal minst 
ett medlem ha erfaring som folkevalgt, eller inneha annen kommunal erfaring, for å 
sikre forståelse for det politiske system hos eierkommunene. 
 

                                            
1 Sak 4/16 og 10/16. 
2 Vedtatt i sak 3/19 
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Representantskapet har vedtatt at valgkomiteens arbeid godtgjøres3 på følgende 
måte: Leder kroner 3000.-, medlemmer kroner 1000.-. 
 
I forbindelse med at det ble foretatt valg av kontrollutvalg på Romerike, har ett 
medlem og ett varamedlem trukket seg fra styret i Rokus. Dette fordi 
styremedlemmer i kommunale selskaper ikke er valgbare til kontrollutvalg. Det er 
derfor viktig at valgkomiteen kommer i gang med arbeidet så raskt som mulig. 
 
Saken har vært forelagt Halvorsen. Hans innspill er innarbeidet i saken. 
 
 

RETT UTSKRIFT 
DATO 28.april.2020 

 

                                            
3 Vedtak i repskap, sak 9/16 
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