
Representantskaps sak 8 - 20 

Valgkomitéens innstilling til representantskapsmøte 11.mai 2020 

Valg – Salten Brann IKS 

Valgkomiteen har bestått av:          

Ida Pinnerød (Ordfører i Bodø / leder) 
Bjørn Magne Pedersen (Ordfører i Gildeskål / nestleder) 
Marlen Rendall Berg (Ordfører i Fauske / medlem) 

Valgkomiteen har gjennomført sitt oppdrag gjennom fysiske møter, digitale 
konferanser og e-postutveksling. 

Valgkomiteen har avholdt eget møte mellom valgkomiteen og styrets leder og 
direktør for å orientere seg om styrets arbeid og utfordringer, samt gjennomgå 
styrets egenevaluering og forhold som er tatt opp der. 

Valg                
Valgkomiteen har på generelt grunnlag drøftet hvordan styret i selskapet bør 
sammensettes. Selskapets retningslinjer for valgkomiteens arbeid og samtaler med 
selskapets daglige leder og styreleder er lagt til grunn for valgkomiteen arbeid. Styret 
har ikke rukket å gjennomføre noen styrets egenevaluering da de har hatt nylig bytte 
av styreleder, og det planlegges at denne gjennomføres i juni. For valgkomiteen har 
det vært overordna viktig å sikre en kontinuitet i styrets sammensetting og arbeid, 
samtidig som noen har meldt at de ikke tar gjenvalg.  

Styret har følgende sammensetning, og med følgende på valg: 

Adelheid B. Kristiansen  Styrets leder  11/2019 –05/2021  

Anne B. Holm Gundersen  Styrets nestleder På valg – ønsker ikke gjenvalg 

Silje Nordgaard   Styremedlem  05/2018 – 05/2020 På VALG 

Knut Hernes     Styremedlem   05/2019 –05/2021 

Ole Fredrik Bakken    Styremedlem (ANS) 05/2019-05/2021 

Trond Dagfinn Nilsen   Styremedlem (ANS) 10/2018-05/2021  

 

Vara (i rekkefølge, ikke personlig) 

Truls Pedersen   Varamedlem  05/2018 – 05/2020 På VALG 

Jan Tore Svendsgård  Varamedlem  05/2018 – 05/2020 På VALG 

Kjersti Steinsvåg Hansen  Varamedlem  05/2019 –05/2021 



Kurt Rune Martinussen   Varamedlem  (ANS) 10/2018-05/2021  

Svein Morten Sandnes  Varamedlem  (ANS) 10/2018-05/2021 

Valgkomiteen har gjort følgende særskilte vurderinger: 

Selskapet har hatt bytte av styreleder ved to anledninger siste år. Når nestleder nå 
ikke ønsker gjenvalg, så mener valgkomiteen det er nødvendig at nestleder kan 
representere noe kontinuitet i selskapet, og vi mener derfor Knut Hernes bør rykke 
opp fra styremedlem til nestleder. Videre anbefaler valgkomiteen at Silje Nordgård 
fortsetter for å bidra til kontinuitet i selskapet.  

Anne Holm Gundersen som nå går ut av styret, har bidratt med viktig kunnskap om 
beredskap og regional stat. Det å ha noen i styret som kan bidra til en god overordna 
og regional forståelse, mener valgkomiteen er hensiktsmessig. Vi har derfor vært 
opptatt av å finne en kandidat som kan fylle dette på en god måte. 

 

1. Styrets sammensetning og vararepresentasjon: 

Iht. selskapets vedtekter så skal det velges personlige vara til de faste medlemmene. 
 
§9 Styre og styrets sammensetning. 
Styret skal ha 6 medlemmer med personlige varamedlemmer. 4 av styrets 
medlemmer med varamedlemmer velges av representantskapet. 2 av styrets 
medlemmer med varamedlem velges av og blant de faste ansatte i selskapet. 
Styremedlemmer og varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at 
halvparten er på valg etter loddtrekning etter første året. 
 
Dagens praksis og de valg som er gjort tidligere innebærer avvik fra denne 
bestemmelsen. Det er valgt 3 varamedlemmer som innkalles etter rekkefølge. De er 
ikke valgt som personlig vara. Selskapet har gjort valgkomiteen oppmerksom på at 
denne bestemmelsen bare finnes i vedtektene og dermed ikke i IKS loven § 10 
og/eller i aksjeloven § 20-6. 
 
Valgkomiteen mener at vi skal følge vedtektene, og at varamedlemmene er 
personlige varamedlemmer. Valgkomiteen ber derfor representantskapet om at 
dagens varamedlemmer velges som personlige vara fremfor vara i rekkefølge, slik at 
vi etterkommer vedtektenes krav.  

2. Kjønnsbalanse: 

Dagens praksis innebærer avvik fra bestemmelsen om kjønnsbalanse i selskapet.  
 
I styrene i IKS med 6 – 8 styremedlemmer så skal hvert kjønn være 
representert med minst 3. Regelen gjelder både for faste medlemmer og 
varamedlemmer og blir vurdert isolert hver for seg. 
 
Unntak, jfr aksjeloven § 20-6, ledd (2) må forstås slik at ansatte valgte 
medlemmer (2 faste og 2 vara) ikke kalkuleres med i dette da selskapet ikke 
har 20% kvinneandel blant ansatte, både faste og vara, ikke kommer under 



bestemmelsen i ledd (1). 
 
Dette betyr at selskapet ikke har kjønnsbalanse blant sine faste medlemmer og 
varamedlemmer etter at bruk av § 20-6, ledd (2) er anvendt, (4 faste og 3 vara). 
 
Faktisk kjønnsbalanse er da hhv 3 kvinner og 1 mann som faste deltagere og 2 
menn og 1 kvinne som varamedlemmer. 
 
For faste medlemmer så kan skjevheten løses ved kommende valg ved at det velges 
et av hvert kjønn til å erstatte de som er på valg. 
 
For varamedlemmer så kan skjevheten løses ved kommende valg ved at det velges 
1 ekstra varamedlem som kvinne og ved at de to varamedlemmene som er på valg 
også er menn etter valget. Da vil varamedlemmene ha kjønnsbalanse. Dette vil 
kunne løses dersom vi har personlige vara (som beskrevet over). 

Valgkomiteen innstilling til valg til Salten Brann IKS sitt styre ved valget mai 
2020: 

   Personlig vara:  

Adelheid B. 

Kristiansen  

19-21 Styreleder Truls Pedersen Gjenvalg 

Knut Hernes 19-21 Nestleder styre Kjersti Steinsvåg 

Hansen 

19-21 

Silje Nordgaard Gjenvalg Styremedlem Jan Tore Svendgård Gjenvalg 

Kristian Fanghol NY Styremedlem Siv Anita J. Brekke NY 

Ole Fredrik Bakken 19-21 Styremedlem 

(ANS) 

Kurt Rune 

Martinussen 

18-21 

Trond Dagfinn 

Nilsen 

18-21 Styremedlem 

(ANS) 

Svein Morten 

Sandnes 

18-21 

  

Styrets godtgjøring 

Valgkomiteen har lagt til grunn tidligere føringer om at godtgjørelse til styret og 
representantskapet reguleres i takt med alminnelig lønnsvekst. Lønnsvekst for 
kommunalsektor var i 2019 3,2%, og er lagt til grunn for forslag til styret og 
representantskapets godtgjøring, avundet til neste 1000 (godtgjøring pr møte til 
neste 100).  

 



Styrets godtgjøring 2019: 

 

Fast årlig godtgjørelse  

Styrets leder     kr. 56 600  

Styrets nestleder    kr. 32 500  

Styremedlem     kr. 24 500  

Styrets varamedlemmer   kr.   6 280  

   

Møtegodtgjøring pr. møte   kr.   1 285  

   

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   

Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr.   2 160 

Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr.   1 850 

   

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.   

   

Salten Brann IKS dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer eller 
varamedlemmer til styret når vedkommende er ansatt i en av de deltakende 
kommunene i selskapet. 

 

 

Valgkomiteens forslag til Styrets godtgjøring 

 

Fast årlig godtgjørelse  

Styrets leder     kr. 59 000  

Styrets nestleder    kr. 34 000  

Styremedlem     kr. 26 000  

Styrets varamedlemmer   kr.   7 000  

   

Møtegodtgjøring pr. møte   kr.   1 400  

   



Erstatning tapt arbeidsfortjeneste   

Selvstendig næringsdrivende ulegitimert kr.   2 300 

Etter krav fra arbeidsgiver / pr. møte inntil kr.   2 000 

   

Reiser dekkes etter kommunenes reiseregulativ.   

   

 

Representantskapets godtgjøring  

 

Det velges felles leder og nestleder til representantskapene for Iris Salten IKS, 
Salten Brann IKS og Helse-og Miljøtilsyn Salten IKS. Det gis et felles årlig honorar til 
representantskapets leder og nestleder for de tre interkommunale selskapene, og 
honoraret utbetales og belastes Iris Salten IKS. 

  

Innhavet 5.mai 2020 

 

 

 

 

 

Ida Pinnerød   Bjørn Magne Pedersen  Marlen Rendall Berg  

 

 


