Behandling i Formannskapet - 23.02.2017:
Omforent forslag til valg av medlemmer til representantskapet:
Gildeskål kommune velger Petter Jørgen Pedersen og Walter Pedersen til medlemmer av
Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Varamedlemmer i rekkefølge er:
Thrond Gjelseth og Svein Eggesvik.
Rådmannens forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling:
1. Gildeskål kommune vedtar følgende endringer i selskapsavtalen for Helse- og miljøtilsyn
Salten IKS:
Kap 2, § 5 b: Kommunenes sentralforbund erstattes med KS Bedrift
Kap 3, § 6.2: Representantskapet; valg, sammensetning og stemmegivning
Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune. Det må velges
tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.
Medlemmer som velges til representantskapet er personlige medlemmer, og det tillates
ikke at andre møter med fullmakt. Representantskapets medlemmer velges for fire år og
den enkelte kommune kan foreta nyvalg av sine representantskapsmedlemmer i
valgperioden. Dette vil da gjelde for gjenværende valgperiode. Medlemmer i styret og
daglig leder kan ikke være medlemmer i representantskapet. Jfr. IKS-loven §§ 6 og 7.
Ordfører eller den som ordfører bemyndiger avgir stemme på vegne av kommunen.
Kommunene har følgende antall stemmer:
Beiarn: 1
Gildeskål: 1
Bodø: 9
Hamarøy: 1
Fauske: 3
Meløy: 2
Røst: 1
Værøy: 1

Saltdal: 2
Steigen: 1
Sørfold: 1

Kap 3, § 6.4 blir kap 3, § 6.3. Ingen endring av tekst.
Kap 3, § 6.4:
Representantskapet kommer sammen to ganger i året. Årsmøtet skal avholdes senest
innen utgangen av mai måned. Budsjettmøtet skal avholdes senest innen utgangen av
oktober måned. Representantskapet kan ellers innkalles i samsvar med IKS-loven § 8.
Styreleder og daglig leder har plikt til å delta i møtene. Selskapets revisor skal møte i
årsmøte når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som
nødvendig. Kommunenes kontrollutvalg og revisorer skal varsles om møtene, og har rett til
å være tilstede i møtene i selskapets eierorgan.
Kap 3, § 6.5:
Representantskapet er vedtaksberettiget, og gjennomfører saksbehandlingen, i samsvar
med IKS-loven § 9. Vedtak blir gjort med vanlig flertall. Ved likt stemmetall gjør lederens
stemme utslaget. Om habilitet blir kommuneloven § 40, pkt. 3 gjort gjeldende i samsvar
med IKS-loven § 15. Jfr forvaltningsloven kap. 2. Vedtak i representantskapet må
godkjennes i den utstrekning dette blir krevd etter IKS-loven eller lovgivning ellers.
Kap 3, § 6.6:
Det skal føres møteprotokoll fra møtene. Protokollen underskrives av lederen og 2 av de
øvrige medlemmene som velges ved møtets begynnelse. Styrets medlemmer og daglig
leder har rett til å få sitt syn på en sak innført i protokollen. De har talerett og forslagsrett,

men ikke stemmerett.
Kap 3, § 7.1:
Styret i selskapet skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Representantskapet velger
de 3 styremedlemmene med 2 varamedlemmer i rekkefølge. Styremedlemmer og

varamedlemmer blir valgt for 2 år av gangen, likevel slik at halvparten er på valg
etter loddtrekning etter første året. Ett av styrets 4 medlemmer med varamedlem
velges av og blant de ansatte for 2 år (jfr IKS-loven § 10).
2. Gildeskål kommune velger Petter Jørgen Pedersen og Walter Pedersen til medlemmer av
Representantskapet i Helse- og miljøtilsyn Salten IKS. Varamedlemmer i rekkefølge er:
Thrond Gjelseth og Svein Eggesvik.

