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VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL
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Vedlegg: K-sak 35/08

Brev fra Salten Regionråd datert 14.09.2011

Sammendrag:

Kommunestyret skal etter selskapsavtalen § 5 velge 3 representanter med vararepresentanter til
representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Bran IKs og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS.

Salten Regionråd har i sak 35/07 gjort følgende vedtak med anmodning til kommunene:

Eierkommunene i Salten Forvaltning ¡KS, Salten Brann ¡KS og Helse- og miljøtilsyn
Salten ¡KS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og
varaordfører som personlig varamedlem.
For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes i
tilegg til ordfører, å velge "en fra opposisjonen " og resten fra kommunestyre/bystyre for
øvrig. "Enfra opposisjonen" anbefales å være den samme som velges inn i Salten
Regionråd og ha motsatt 19ønn av ordfører. "

Det bes om at kommunestyret velger 3 representanter med vararepresentanter til
representantskapet i Iris Salten IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for
perioden 2011 - 2015.

Per Gunnar Pedersen
rådman
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Til kommunene i Salten

Bodøi 14. september 2011

Anmodning til kommunene i forbindelse med
VALG AV REPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPENE I
IRIS Salten IKS - Salten Brann IKS og Helse- og mi/jøtilsyn Salten IKS

Salten Regionråd har i SR-sak 35/07 pkt. 2 gjort følgende vedtak:

2. Valg av representanter til representantskapene i IKS-ene

Eierkommunene i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten
IKS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og varaordfører
som personlig varamedlem.

For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes i til-
legg til ordfører, å velge "en fra opposisjonen" og resten fra kommunestyre/bystyre for øvrig.
"En fra opposisjonen" anbefales å være den samme som velges inn i Salten Regionråd og
ha motsatt kjønn av ordfører.

(PS! Salten forvaltning har i ettertid endret navn til IRIS Salten IKS)

.I Det vises for øvrig ti vedlagte utskrift av saksframlegg og vedtak i SR-sak 35/07.

Det bes om at anmodningen fra Salten Regionråd tas med i vurderingene når nye representant-
skap skal velges.
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Dokument: br11 0914 til komunene - representanter til iks-ene.doc ¿l ßO~~ _. ~_

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene: 't ~ \1P~.'~ Fauske
Beiarn Bodø Fauske Gildeskål Hamarøy Meløy Saltdal Steigen Sørfold ;" ~ . '. ' fK"""
Tlf.: 7554 86 00 Fax: 75 54 86 01 Web: salten.no E-post: regionradet~salten.no Gl~~ ~) "'-
Besøksadresse: Prinsens gt. 113a, 8002 Bodø (Teamgården) Postadresse: Postboks 915, 8001 Bodø ,~ì.~. I' .::PC:). 'l Berarn SaltrJal

Kopi ti: IRIS Salten IKS (Tidligere Salten Forvaltning IKS)
Salten Brann IKS
Helse- og miljøtisyn Salten IKS
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Salten Forvaltning ¡KS, Helse~ og miljøtilsyn Salten ¡KS og Salten Brann ¡KS
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Saken er fatt opp bl.a. med bakgrunn i momenter/forslag somfratfkôm'g¡enno'ñi-remmunal'!'
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Kjønnskvotering

Vedtektene til Salten Regionråd er nå endret ved'flfi,4.atd;ttlL~g&o\til,l7i¡#jiq1je~'vJrg¡\Yi;lgflSI" en fra,
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Regionrådet.
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Sammensetning av representantskapet i de tre interkommunale selskapene

Da Salten Regionrad i november 2006 behandlet forslag ti nye selskapsavtalerJ.ar;'/Jß.îJre,."". _ - " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.' " o.')í,..A-'ì"_~'_,:::,,_il~c__ '"". "",' _
¡KS-ene, såg enfor seg at nye selskapsavtaler kunne gjøres gjeldende når nye~,~1J~~,1~ari~'!PJt.!;~.,
til ¡KS-ene skulle velges etter kommunevalget 2007. Nye selskapsavtaler er imid.lertid ikke
vedtatt og valg'avrepresentantergjennomføresderfor i-henhold: til gjeldende vedtekter.

¡ henhold til den behandling som de reviderte selskapsavtalene har fått i Regionråd,
Saltenti~g og kommunestyrer, synes d~t å være stor enighet om at ordlflrf~~~~t~',~~.gl:'~"¡,~'S¡'df\,t
opposisJonen" bør være representert l selskapenes representantskap. DetJoresl'aŠ"tierfol at
når nytt representantskap skal velges etter kommunevalget 20Ði7.,';s"i!lló'pp!ot.d'r'('$koll.1nune'tlel.,\
til å velge representanter somfølger:
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SR-sak 35/07 Side: 2av2

Ordfører
for de kommunene som har en representant i representantskapet
(dvs. Beiarn, Gildeskål, Hamarøy, Steigen, Sørfold, Værøy, Røst)

Ordfører og "en fra opposisjonen ",
for de som har to representanter i representantskapet
(dvs. Meløy og Saltdal)

Ordfører, "en fra opposisjonen" og en fra kommunestyret for øvrig,

for de som har 3 representanter (dvs. Fauske)

Ordfører, "en fra opposisjonen" og 7 fra bystyret forøvrig
for de som har 9 representanter (dvs. Bodø)

Med" en fra opposisjonen" menes samme person som velges til Salten Regionråd.

Arbeidsutvalgets behandling

Ovennevnte sak ble behandlet i AU-møte den 14.5.2007 og 12.9.2007 under AU-sak25/07.
Arbeidsutvalgets forslag til vedtak er gjengitt nedenfor.

Forslag til vedtak:

1. Valg av representanter ti Regionrådet

Kommunene i Salten anmodes om at når "en fra opposisjonen" velges til Regionrådet,
så er denne personen av motsatt lçønn av ordfører.

2. Valg av representanter til representantskapene i ¡KS-ene

Eierkommunene i Salten Forvaltning ¡KS, Salten Brann ¡KS og Helse- og Miljøtilsyn
Salten ¡KS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og
varaordfører som personlig varamedlem.

For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes
i tilegg til ordfører, å velge "enfra opposisjonen" og resten fra
kommunestyre/bystyre for øvrig. "Enfra opposisjonen" anbefales å være den samme

som velges inn i Salten Regionråd og ha motsatt lçønn av ordfører.

Bodø, den 13.9.2007

Georg Heggelund
sekretariatsleder

Vedtak Regionradet:

Enstemmig vedtatt som foreslått.

Bodø20.9.2007/gh

Arkiv: sr-sak 3507 - valg av medlemmer til sr og iks-ene,doc Utskrifsdato: 1409,11 Sign: gh
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Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyet

Sak nr.: 035/08 I KOMMUNESTYRE I Dato: 15.1 1.2007

VALG AV REPRESENTANTER OG VARAREPRESENTANTER TIL
REPRESENTANTSKAPENE I SALTEN FORVALTNING IKS, SALTEN BRANN IKS
OG HELSE- OG MILJØTILSYN SALTEN IKS FOR PERIODEN 2007 - 2011

Vedlegg: K-sak 34/04

Brev fra Salten Regionråd datert 28.09.2007

Sammendrag:

Kommunestyret skal etter selskapsaVtalen § 5 velge 3 representanter med vararepresentanter til
representantskapet i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKs og Helse- og miljøtilsyn Salten
IKS.

Salten Regionråd har i brev anmodet følgende:

Eierkommunene i Salten Forvaltning ¡KS, Salten Brann ¡KS og Helse- og miljøtilsyn
Salten ¡KS anmodes om å velge ordfører som representant i representantskapene, og
varaordfører som personlig varamedlem.
For de kommunene som har 2 eller flere representanter i representantskapet anmodes i
tilegg til ordfører, å velge "en fra opposisjonen" og resten fra kommunestyre/bystyre for
øvrig. "Enfra opposisjonen" anbefales å være den samme som velges inn i Salten
Regionråd og ha motsatt kjønn av ordfører. "

Det bes om at kommunestyret velger 3 representanter med vararepresentanter til
representantskapet i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og Helse- og miljøtilsyn Salten
IKS for perioden 2007 - 2011.

KOM-035/08 VEDTAK- 15.11.2007

Valget ble fremmet som avtlevalg.

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Representanter:
l. Odd Henriksen

2. Inger Synnøve Karlsen

3. Lasse Gausen Dahl

Vararepresentanter:
For repr. 1:



Kjell Sverre Jakobsen
For repr. 2:
AmeB. Vaag
For repr. 3:
Bjarne Eidissen

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som representanter til representantskapet i Salten Forvaltning IKS, Salten Brann IKS og
Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2007 - 2011 ble følgende valgt:
l. Odd Henriksen, Kirkevn. 22B, 8200 Fauske

2. Inger Synnøve Karlsen, Finneidgt. 32, 8210 Fauske

3. Lasse Gausen Dahl, Kopparvn. 4, 8200 Fauske

Som vararepresentanter til representantskapet i Salten Forvaltning IKS, Salten Bran IKS
og Helse- og miljøtilsyn Salten IKS for perioden 2007 - 2011 ble følgende valgt:
For repr. 1:
Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8200 Fauske
For repr. 2:
Ame B. Vaag, Poppelvn. 23, 8200 Fauske
For repr. 3:
Bjare Eidissen, Gryttingvn. 37, 8200 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretær

Utskrift sendes:
De valgte representanter og
vararepresentanter
Helse. og miljøtilsyn Salten IKS
Salten Brann IKS
Salten Forvaltning IKS

Notveien 17 8013
Dronningens gate 56 8006
Postboks 6094 Mørkved 8031

BODØ
BODØ
BODØ


