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Gildeskål Invest AS - Endring av vedtekter og valg av styremedlemmer

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Rådmannen går ut av styret i Gildeskål Invest AS og tiltrer styret som observatør med
talerett.
2. Vedtektenes §5 endres til å lyde:
«Styret velges av generalforsamlingen og styret skal ha 3-5 medlemmer etter
generalforsmalingens nærmere beslutning. Det skal tilstrebes en god kjønnsmessig
fordeling i styret. Styreleder skal til enhver tid være kommunens ordfører.
Øvrige faste medlemmer skal være opposisjonsleder i kommunestyret, samt en
representant for næringslivet i Gildeskål, som utnevnes av Gildeskål næringsforum.
Rådmannen tiltrer styret som observatør med talerett»
3. Til nytt styremedlem velges:
a. ---------------------------b. ----------------------------

Vedlegg
1

Gildeskål Invest AS vedtekter

Bakgrunn for saken:
Gildeskål Invest AS ble besluttet stiftet av Kommunestyret i sak 60/2015. Selskapet har vært
aktiv siden da og erfaringer gjør at det er behov for å endre styret. Det foreslås nå en
endring i vedtektene og gjennomføring av suppleringsvalg til styret.

Vurdering:
Selskapets vedtekter §5 fastslår at styret skal bestå av 3-5 medlemmer. Ordfører skal til
enhver tid være styrets leder. Blant øvrige faste medlemmer inngår rådmannen.
Erfaringer viser at det i noen saker er uheldig at rådmannen er styremedlem i selskapet.
Noen av de selskapene Gildeskål Invest AS har engasjert seg i har aktivitet som krever at de
søker kommunen om ulike former for tillatelser. Dette kan være byggetillatelser,
utslippstillatelser, dispensasjoner osv. Rådmannen kommer derfor i en uheldig situasjon.
Først som styremedlem i Gildeskål Invest AS når styret går inn med kapital eller lån i
selskapet. Deretter som ansvarlig for kommunens saksbehandling når selskapet søker om
f.eks dispensasjon fra gjeldende bestemmelser. Rådmannen bør derfor ikke være
styremedlem i selskapet.
Årsaken til at rådmannen sitter i styret i selskapet er behovet for nærhet mellom
næringsutviklingen og utviklingen av kommunen. Samtidig er det å være kjent med hva som
planlegges i kommunen og hva som kommer av mulige etableringer viktig. I styremøte kan
rådmannen bringe inn opplysninger om hva som skjer i kommunen og hva kommunen
planlegger i et aktuelt område for næringsetablering. På denne måten kan det raskt avklares
om det er interessekonflikter.
Det er mulig å løse hensynet bak at rådmannen sitter i styret ved å gi rådmannen møte og
talerett i styremøtene til Gildeskål Invest AS. Formelt kan dette tas inn i vedtektene ved at
rådmannen gis observatørstatus i styret og da med talerett. Rådmannen vil etter dette ikke
kunne stemme for eller i mot saker som behandles. Både hensynet til kommunen og
Gildeskål Invest AS blir ivaretatt med en slik løsning.
Det anbefales derfor at vedtektene § 5 endres slik:
Nåværende §5 lyder:
«Styret velges av generalforsamlingen og styret skal ha 3-5 medlemmer etter
generalforsmalingens nærmere beslutning. Det skal tilstrebes en god kjønnsmessig fordeling i
styret. Styreleder skal til enhver tid være kommunens ordfører.
Øvrige faste medlemmer skal være kommunens rådmann, opposisjonsleder i kommunestyret,
samt en representant for næringslivet i Gildeskål, som utnevnes av Gildeskål næringsforum.»

Forslag til ny §5:
«Styret velges av generalforsamlingen og styret skal ha 3-5 medlemmer etter
generalforsmalingens nærmere beslutning. Det skal tilstrebes en god kjønnsmessig fordeling i
styret. Styreleder skal til enhver tid være kommunens ordfører.
Øvrige faste medlemmer skal være opposisjonsleder i kommunestyret, samt en representant
for næringslivet i Gildeskål, som utnevnes av Gildeskål næringsforum. Rådmannen tiltrer
styret som observatør med talerett»

Forslag til ny §5 beskriver 3 styremedlemmer og det betyr at det er mulig å ha 2
styremedlemmer til som enten er politikere, fra næringslivet, eller en kombinasjon av disse.
Dette gir selskapet en frihet til å sette sammen styret og samtidig opprettholde de
forutsetningene kommunestyret har gitt.
Konsekvensen av at rådmannen går ut av styret og tiltrer som observatør er at det må velges
minst ett nytt styremedlem. Vedtektene gir altså rom for å velge inntil ett styremedlem til,
utover det styremedlemmet som erstatter rådmannen.

Konklusjon:
Rådmannen bør ikke sitte i styret for Gildeskål Invest AS som styremedlem. Rådmannen bør
heller tiltre styret som observatør med talerett. Dette ivaretar kommunestyrets opprinnelige
hensyn bak beslutningen om at rådmannen skulle være styremedlem. Vedtektene må da
endres slik det fremgår av forslaget til ny §5 i denne saken. Kommunestyret må velge minst
ett nytt styremedlem i selskapet.

