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Sammendrag:

Etter vedtektene for Salten Regionråd skal hver kommune møte med tre representanter med tale
og forslagsrett. Disse er ordfører, en fra opposisjonen og rådmannen.

Kommunestyret skal altså velge en fra opposisjonen og varamedlem.
I forbindelse med valg av "en fra opposisjonen", anmoder Regionrådet om at denne
representanten har motsatt kjønn av ordfører.

Det bes om at kommunestyret fortar valg av ett medlem med varamedlem til Salten Regionråd
for perioden 2011 - 2015.

\: Per Gunar Pedersen
rådmann
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VALG AV REPRESENTANTER TIL SALTEN REGIONRÅD FOR PERIODEN 2007 -
2011

Vedlegg: K-sak 48/04

Brev fra Salten Regionråd datert 28.09.2007

Sammendrag:

Etter vedtektene for Salten Regionråd skal hver kommune møte med tre representanter med tale
og forslagsrett. Disse er ordfører, en fra opposisjonen og rådmanen.

Kommunestyret skal altså velge en fra opposisjonen og varamedlem.
I forbindelse med valg av "en fra opposisjonen", anoder Regionrådet om at denne
representanten har motsatt kjønn av ordfører.

Det bes om at kommunestyret fortar valg av ett medlem med varamedlem til Salten Regionråd
for perioden 2007 - 2011.

KOM-045/08 VEDTAK- 15.11.2007

Valget ble fremmet som avtalevalg.

Følgende omforente forslag ble fremmet:
Representanter: .
Odd Henriksen
Siv Anita Johnsen Brekke
Vararepresentanter:
For repr. 1:

Kjell Sverre Jakobsen
For repr. 2:
Nils Christian Steinbak

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Som representanter til Salten Regionråd for perioden 2007 - 2011 ble følgende valgt:
1. Odd Henriksen, Kirkevn. 22B, 8200 Fauske
2. Siv Anita Johnsen Brekke; Kleiva 29,8200 Fauske



Som vararepresentanter til Salten Regionråd for perioden 2007 - 2011 ble følgende valgt:
For repr. 1:
Kjell Sverre Jakobsen, Tortenli, 8200 Fauske
For repr. 2:
Nils Christian Steinbak, Postboks 451,8201 Fauske

Rett utskrift bekreftes

Berit Vestvann Johnsen
formannskapssekretair

Utskrift sendes:
De valgte medlemmer og varamedlemmer
Salten Regionråd Postboks 915 8001 BODØ

i
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Bodø, 14. september 2011

VALG AV REPRESENTANTER TIL SALTEN REGIONRAD

.I Vi viser ti vedtektene ti Salten Regionråd hvor det fremgår at hver kommune kan møte i Region-

rådet med tre representanter. Disse er:

· Ordfører
· En fra opposisjonen

· Administrasjonssjef

(ordinært medlem)
(ordinært medlem)
(tale og forslagsrett)

Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes / velges av den enkelte kommune. Regi-
onrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden (ref vedtektenes § 2).

i forbindelse med valg av "en fra opposisjonen", anmoder Regionrådet om at denne repre-
.l sentanten har motsatt kjønn av ordfører. Det vises i den forbindelse til vedlagt SR-sak 35/07.

Konstituering av nytt Regionråd vil skje i møte 24. og 25. november 2011 på Saltstraumen Hotell.

Under henvisning ti foranstående ber vi om at kommunene sørger for valg av opposisjonens re-
presentant og vararepresentant og melder dette tibake hit så snart som mulig sammen med nav-
net på ordfører og varaordfører.
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Innledning
j-i'\'j

Denne saken handler om toforhold: ;,;,11\
KjønnskvQtering iR,egionrlu;f og IKS-ene sine representantskap, . '

SammensJi'níhtàV'fejlf~1~nllirft~kf¡pefiiii'fi~\i¥ltl!PIt(/ifiniinM~' se'tik¡jß~h~:-\\¡"\"
Salten Forvaltning ¡KS, Helse- og miljøtilsyn Salten lKS og Salten Brann IKS

Saken er tatt opp bl.a. med bakgrunn i momenter/forslag somfraJìk~'1i~'gi'i~(/ifF'Mtfri'#it/Iiat"ü..
behatflJL.iiig~'aYriijl~, ,vellttlkt((rí!f'ô.t:BJJije,n,R~giQñr.li¡j \aglgjennom,$.alt'ènf¡i1flgeX /JaO%'Underf";¡ 1,\( '\'.!(~'

behandlingen av nye selskapsavtaler for,4.fß\:tJi~,in.teti,k~XfJmUnc1lels,e1skaf)tltJ,e,;,.\-.\

~ \'\ ...f.-
'-..',,"

~ ,¡ ;,

Kjønnskvotering i;,.

Vedtektene til Salten Regionråd er nå endref ved Çf,(I.fie'Æ&i~ll~e¥tfJil,fln'!ftN)e,r,.s,lEq(.y,e)~~§;( enfra
oRJJfJs,isJÇJ~t~l'\\~a~¡f1~cllepJtJkll:f1$ill11iqr(~~lag'ifrJëìl;' QJiP9~fSJWJ~leile~:~;ëfi~ìß~l,§Àl?a,(t:,\

," ' .ti'dligere' velJtekter). Dette gjør at komtrip:/ft;ie, sJft't,J ftt,fYit11(,e",t,\VPlgrl.llct1;tl4le,m,llf(1?\il"

Regionrådet. . " "
j, ~ i_ -;~'.c, ~l:-?~_\ _ :\::~" 1. ~/'ÄY-:')?' \~ \.\ :~1Xi~_~~~~ ,~~~_:;,:-\K\) '\ _ \\¡, ,~_:' '~-y\~,:rf~ \ ~d\_"r(~_:." \~. \ ~),~~, _\n):~_ _'::~\\~\

F01f.,q(,Qll1l~tfJet¡lle4p,eiøJJJJn~,lgr,lla/ji~4 /Ji&,i,ó/i~gilet(,b.li\iiet:j¿f1ÇlWs:$flltçniXti~;¡x;~.aR;¡'¡eneslått

at ~~n Be.rÆ;R.tJ~.1fMJllJ!;Y.fl(ae.S, 'i~n,l;aèjQ1J'gaJis~(lne1r.¡a~\~~,l)Ø;fslIJtt'lrt!rfYl.,.$!1tlJ!Ht1fli1t

l tilegg er det fra.flkesråd og JYlkesting, i forlJiYfÌ'êl~~S¡n~'é f;kWldk'ôY,i¡.rfi"vîl/Jt~JtJ¡ill.Y\w ;

pal'fne'ßskajxša.v.'al'êtJø;;ib-e'dt'.r)m' 'at'tt¥e"tysøke'S.';å'iopJlr1çp ti'fi mlnim.umw/'O'\'NM:iMi/h'V:enA J4ønyr-'er

representert i regionradeh,e\lig:á'e1;ßs''otflctneklJi''\\Y' \';" L

utfril~~Jh*~v~t~jòr¥~L~~:~itiqr:~(:~~;\~~:~~1f~\~P~~f!~J~:~~n~':\~f~q(~t~r~~¡¿:'\~~~~~~~'i~~
kommunene om at denne er av motsatt liønn av orafører. '

Sammensetning av representantskapet i de tre interkommunale selskapene

Da Salten Regionråd i november 2006 behandletforslag ti nye selskapsavial,f(r;iqr,t/(f.,tre,,.,
¡KS-ene, såg enfor seg at nye selskapsavtaler kunne gjøres gjeldende når nyè'rèi?r.~$ihtdhrer
ti IKS-ene skulle velges etter kommunevalget 2007. Nye selskapsavtaler er imiàlè~tiilikke)' ,
vedtatt og valg av representanter gjennomføres derfor i henholdtil gjeldende vedtekter.

t) Y. \

I henhold til den behandling som de reviderte selskapsavtalene har fått i Regionråd,
Saltenting og kommunestyrer, synes det å være stor enighet om at ordførerog "enfra" . '. .

,. _¿'--',~?:\"-",'-_:\ t.:~" (':'~ ~,-:'~ c,-,: "':î ';t, :' ", r'- ',"":-, ~
opposisjonen" bør være representert i selskapenes representantskap. Detforèslas'dêrftJr' dt ' '
når nytt representantskap skal wlges etter kommunevalget 2007.¡\saoppfordnes.kornmunene
til å velge representanter som følger:

Ai;kiJ¡¡.§.r;sak 3507- Våig åVfnedienimer fU Š~(JitK,S.~eliei(pa,:.;. . , '" lJf~kri¡lfdàró: ) ÜJ:2.P, . ..\ sig,: glJ



SR-sak 35107 Side: 2 av 2

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 "enfra opposisjonen" menes samme person som velges til Salten Regionråd.

,I

Arbeidsutvalgets behandling

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

Forslag til vedtak:

1. Valg av representanter til Regionrådet

Kommunene i Salten anmodes om at når "enfra opposisjonen" velges til Regionrådet,
så er denne personen av motsatt 19ønnav 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 "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 19ønn av ordfører.

Bodø, den 13.9.2007

Georg Heggelund
sekretariatsleder

'/.

Vedtak Regionrådet:

Enstemmig vedtatt som foreslått.

Bodø 20.9.2007/gh

Arkiv: sr-sak 3507 - valg av medlemmer til sr og iks-ene.doc Utskrifsdato: 1409.11 Sign: gh
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VEQTEKtER¿;E!Q,R1\¡S~LiIE~~r:IBiE:GlgJt~i~A;D .(
it,;! n~"H- :)tti:~.~ ;~,;d'NrP ;¡'~~;k~\"'¡bfÜ "~.~ :t~,) lu:;A

§ 1. Formål
):h~i) ~~,:~'~ :~\~.A'f~~:;i;:j.~~J':~;~

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellorn ~Prnrnunenel:eiarn, BOdØ,~F~ü~-kel" -

Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, SteigenJ;'§'!fSørlÖla!,; r::'; ,"¡,i-!C::;:;! !;'")"';:"if:,f¡¡:,,,,','Lr

Hovedmålsetningene for det interkommunäìÊf'S'âmìt'rbe't(letì~trãisfYÎ'JlévnæftrfgSCg¡rün'ñlâget og

den offentlige ljenesteytlnggJenn'om á
~ßf'~ :tJ?~bf~

samo, ,r, d ne e~~I,'.,S, l~",i¡ein,dr~ 9g;¡I',,J,,,(ç1~,Xefn¥'~':,' iP,t~rkQroni,nlln,e,Je ,~,e),a1in~"i,g~9Jgp,1!:g.~r",;' "',;', q.

profiletIng av'Šåltên-6givà'l'êiá'regiôì1êHs ìnterés§êrmâd ""v ,i" ¡-'.) ",,,~,,,J,'L'-
Økkrnåvil'kt:'ulni;.av"f"lkeskoimml II¡H;lII'.CDt;,statligJtJ'Q/7éstenrCD-;llksiør: "i" ,.",,1, """.,-."".0';' ,. .VIF, "J",ft~....~.*.:".; .,!. '.~ f~;'¡.-' ~,-r'y~.~,~ '~-'d'-'i~''; ...,. ~-,~:~.~, ;;''''~. """"""",,,..,'. ".IY, /~~"';':" .;.lI.: ~'1,Slt'P;,.;J :iâ"o,,~.;,.1 1 ¡,~.-.i. ."" ,,,., :';;',~'~'~i~' (lt;fj

medvirke ti større åpenhet, samarbeid og gjensidig inforriasjolJ¡r;e!ICjIT!'k~rr!lH;i,!(,eoe

§ ~;i:2:)t~:ib;Sãmmèñl~ëfñlrig,.'.t g:.:J ¡Ol' 1~Û:)f1j fjVnr?Tt~~;jn¡~~r"b:;; t~r8ll:JVÇ~ ':f1'iGb~~Hë;Jß~1~,rj~Jl;~:':~;:~nnesv ;~0
Reglônrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og én fra opposisjonen. J tillegg
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett:

OpposisjOnens representantegJV;a¡;)i:;e~l.er:l''téJ¡t\¡.tràe,~e,$tY~Jg~$icaY'igali,e,l¡ke;~~tk9l:!\mrm.!Jne.

(f.~~a¡gelç~?~t~ht~l¡~W~:nrM~ i~.'ß~ni9gf~,rYiñP~~iJlr lllt~B¡Mt'ómln~~~~~~.t~t?~nHbßnìè!o)l

Leder og nestleder velges for hele perioden blant de Son¡);l¡ian!1øte.t~ll ~ÏJß..eml$;n.r~~~~-n(¡t

§ 3. OpPgaver ibi¡p°'''ê:m t¡f'H"igm::iií'
RegiOnrådet holder minst 4 møter I .1'IZp~itlàvia~~lf!bthâi:føfêê6idè ¡~~~§a'\1€r2fJb;';1r¡O;I,rt).l1

vedta mål og arbeidsprogram ¡~n~iDr,i\;; ::':.JH
vedta budsjett og regnskap
behClndléstørre og prlnsiplelle saker 9 t)

\ "';;"'i,~Y~Jde.,,~rlle!~~WH¡!grfj':1 ~,,,i.£hlh"":Uf~r4 i' ";",1--,)" f'C' 'h,"l't.. .,1'",.,..... "'''''';'¡''.¡'""V ,,"¡., ::0' "v~I~'1émrr"'O~rl~.Sf ddet'ši)òiëtgS'all~d~t lå&øj~~~~~I:~S~f.~:~~,:¡¡ I\'., , :~::h~: r.:i::,,¡ "f' ,tV);

_ treffe avmørelserangâende egen drift og ()fgfàîÇls~rlnt1'"i.a,~"m l ,.l€i ~),,, "lI.,,,. "A

§ 4 A b'd t' i. J1t' ?,~:. rei SU Va g"
J~)LJ!¿','i;Sf~il~~JWlli~tg~lrj (1118.. ¡"'~al'lMt4êtW¡ii:t:~fãbi~dfêMWMr0;AttïêWl§dl~~ìg~l,Q~fges

blant de somg har mê~Mr¡'rM~~l~ FF;tdT~~:imat?!~'(-';4i,) ,anc¡l\ F n H~~llU '(j",,\; t'Wti':i G'",;

'r, . c' ínWrö~id$tit\llalšJetš~tLJnltslönslí(¡ (etr~tårlrø'g!i$'amrFleh'faller;'reêJtRömiTl:i\n19t(algperiøJdèlJ'Jml ¡ ti

Arbeid~d~~lg¡gPlÕlHé2tMê1t S1fK~l1Öt Fié'9Bh?æáYét ~ W~¡~¡åfl~;étt~j'S~§'ffltNâí§tfêt!"ògW~';:;~ . è
forhandlingspart v~d%nnsicfrWã'n(dií~§~t:'Y¡(Y¡ì 'rll hni 'ftf;;;" H-,l' 3f1U'''MVì'l''TY'¡'0';' :r:íO/I'::,,,

AröêÎ'ÊlŠutvál!!êk1Rafìi uttãlesê!l,iög !fattê'vedtâk7êtter:f( iI maKVrt'aèRet¡iš1n'laøêtit,n ,,'? Gi i¡ q.)
\!$~ ,,,l '~d\f¡'''¡ ~:)lhH') :"l\O

§ 5. Pl'ôt6kÕIl\i irf.Ht'i,~;h,i H' öit'If1'.'l ; /)'¡fi;:,"/

;'i'h'~.,:,i t:t;~.'ti.

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes I arbeidsutvalget og Reglonrådet.

Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartnere.

§ 6. Stemmerett

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.

Minst 6. civkommunene må væte tistede for at Regionrådet skal være vedtaksført.

I arbeidsutvalget har alle medlemmer stemmerett.

-\Y,t~iiù¡-iillß~~;;'HW:1tii:¡¡~r;m;;lú~~k~¡:ie)'Áei~-, - ~~-: -~, ~~ -~-~ ~-c~, ~-- -~.~-,- ---- ~y'i,
ii:'ÀvJtitqiìlil~:i'i~~.0J§ 1l!lrÐ)Q¡~(!l1&"f"li-:tj~)?¡l)lO'11Æt491õf¡: " '~~ ~__ __ _ ~ _~ ~__~~~_~~__~__~ __ __A _____ ~_..__ ~ __ _ ___~~~___ ~_ _ --~-- --~~_"-~~ ""~___ )



Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at arbeidsutvalget skal være vedtaksført.

Vedtak i Regionrådet og arbeidsutvalget gjøres med alminnelig flertalL. i saker hvor
arbeidsutvalget har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for
Regionrådet.

§ 7. Sekretariatet

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø.

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret.

Prosjektledelse og utredningsljenester kan kjøpes/ansettes etter behov.

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da
arbeidsgiveransvaret.

Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet
på Regionrådets vegne.

§ 8. Økonomi

Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober.

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter
innbyggertall ved siste årsskifte.

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr.

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet.

§ 9. Endring av vedtekter

Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall i Regionrådet. Endringer skal godkjennes av
kommunestyrene i medlemskommunene.

§ 10. Uttreden og oppløsning

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Regionrådet
og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår.

Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel (gitt ved folketall ved siste
årsskifte før oppsigelsesfristens utløp), men ikke til mer enn verdien av de midler
vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.

Oppløsning av Regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet
prinsippvedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av
Regionrådet være ansvai"lìg for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste
årsskifte.


