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VEDTAK I SAK 6/21 I REPRESENTANTSKAPSMØTET 11.03.21 – VALG AV STYRE  

Vedlegg A;  Protokoll representantskapet NKS110 IKS – 11. mars 2021 

  

Innledning 

I representantskapets konstituerende møte 11. mars 2021 ble selskapets styre valgt 

under sak 6/21. I selskapsavtalens kap. 12 Selskapets styre og daglige ledelse, 

fremkommer det av andre avsnitt at styret velges for to år av gangen, dog slik at tre 

medlemmer velges hvert år. Videre at styrets leder og styrets nestleder skal velges 

årlig av representantskapet. Det fremkommer imidlertid av representantskapets 

behandling og vedtak i saken at styreleder er valgt for perioden 2021-2023. 

Vedtaket synes derfor å være i konflikt med selskapsavtalens bestemmelser. Selv 

om selskapsavtalen ikke omtaler valgperioden for styrets vararepresentanter, må 

det likevel ansees som dennes intensjon at personlig vara følger samme periode 

som den de er representant for. I så fall vil også styreleders personlige vara sin 

valgperiode for perioden 2021-2023 være i strid med selskapsavtalens 

bestemmelser. 

 

Sakens formål 

Formålet med saken er å gjøre representantskapet oppmerksom på at tidligere 

vedtak fattet i sak 6/21 Valg av styre, synes å være i konflikt med selskapsavtalens 

bestemmelser på området. Representantskapet bør derfor ta stilling til hvordan 

dette håndteres videre. 

  

Relevante henvisninger 

Selskapsavtalen (jfr. kap. 12 Styre og daglig ledelse), Lov om interkommunale 

selskap (IKS-loven - jfr § 10), samt protokoll fra representantskapsmøtet torsdag 

11. mars (jfr. sak 6/21). 

Vurdering 

I Lov om interkommunale selskaper (IKS – loven) fremkommer det av §10 Styret 

og styrets sammensetning at styremedlemmer velges for to år med mindre annet er 

avtalt. I selskapsavtalen er dette gjort ved at styrets leder og nestleder skal velges 



årlig av representantskapet. Styret består av 6 medlemmer med tilsvarende antall 

personlige varamedlemmer. For å oppfylle selskapsavtalen om at tre av disse skal 

velges hvert år, må nødvendigvis både leder og nestleder være blant disse tre. 

Eventuelle ønsker eller behov for kontinuitet i funksjonene som leder og nestleder 

kan ivaretas av representantskapet ved gjenvalg. For at selskapsavtalens føringer 

skal oppfylles, må derfor vedtak i sak 6/21 Valg av styret omgjøres slik at 

valgperioden for styreleder og dennes personlige vara endres fra 2021-2023 til 

2021-2022. Videre må valgperioden for et av styremedlemmene som er valgt for 

kun ett år endres tilsvarende fra 2021-2022 til 2021-2023. 

 

Representantskapet kan i tillegg også vurdere endringer i selskapsavtalen om de 

anser det som hensiktsmessig med hensyn til fremtidige valg. Et alternativ vil i så 

fall kunne være at det kun er styrets leder og ikke styrets nestleder som velges 

årlig. Representantskapet vil likevel måtte omgjøre vedtaket fra sitt konstituerende 

møte ved at endringen i valgperioden for styreleder har innvirkning for 

valgperioden for ett av de øvrige styremedlemmene for at det skal være i tråd med 

selskapsavtalen. En eventuell endring i selskapsavtalen på dette vurderes for øvrig 

å ligge innenfor representantskapets beslutningsmyndighet, og må derfor ikke 

vedtas i de opprinnelige organer (deltakerkommuner).  

 

Et annet alternativ er at representantskapet velger å ta saken til etterretning og 

heller legger til rette for at man gjør de nødvendige endringer/korrigeringer i 

tilknytning til valget i første kvartal 2022. 

 

Representantskapets vedtak 2 fattet i samme sak (6/21 Valg av styre) omhandler 

styreansvarsforsikring for styrets medlemmer. Styret behandlet dette i sitt 

konstituerende styremøte 23. mars under sak 5/21. Dette ble også fulgt opp under 

sak 15/21 i styremøte 26. april, og da i forbindelse med kontraktsignering. 

Utfordringene knyttet til å få på plass styreansvarsforsikring var først og fremst 

knyttet til registreringsprosessen i Brønnøysundregistrene. Dernest er det knyttet til 

begrensninger i tilbydere for nyetablerte selskaper generelt, og 

offentlige/kommunale selskap spesielt. Styret ønsker med dette å gjøre det kjent 

for representantskapet at det fortsatt er utfordringer knyttet til oppfølgingen av 

dette vedtaket. 

 

Representantskapet behandling 

… 
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