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Salten Regionråd - endring av vedtekter

Rådmannens forslag til vedtak:
1.

Gildeskål kommune slutter seg til vedtak fra Salten Regionråd, og vedtar endring av
vedtektenes § 1 slik at den får følgende ordlyd:
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø,
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å:
 samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
 profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad
 økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
 medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom
kommunene»

2.

Gildeskål kommune slutter seg til vedtak fra Salten Regionråd og vedtar endring av
vedtektenes § 2 slik at den får følgende ordlyd:
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra
opposisjonen. I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og
forslagsrett:
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte
kommune.
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i

Regionrådet.»

Vedlegg
1

SR-sak 2817 - Rødøy kommune - Søknad om medlemskap i SR

2

SR-sak 2817 - Vedtak - Rødøy kommune - medlemskap i Salten Regionråd

3

SR-sak 2917 - Regionrådets formålsparagraf - vedtektsendring

4

SR-sak 2917 - Vedtak - Regionrådets formålsparagraf og sammensetning - endring

5

SR-sak 2917 - Vedlegg Vedtekter SR

Bakgrunn for saken:
Rødøy kommune har i brev av 01.11.2016 søkt om medlemskap i Salten Regionråd fra og
med 01.01.2018. Salten Regionråd har behandlet saken i møte 08.-09.06.2017 og vedtatt:
«1. Rødøy kommune tas inn som ordinært medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar
2018, under forutsetning av at de deltar i hele regionrådets virksomhet. Herunder Salten
Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. Rødøy tas inn i Salten Friluftsråd fra 1.1.2019.
2. Eksakt medlemskontingent for Rødøy kommune beregnes i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2018.»
I den forbindelse er det nødvendig å endre vedtektene, og dette ble behandlet i samme møte
i Salten Regionråd, og vedtatt:
«1. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 1 slik at den får følgende ordlyd:
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske,
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget
og den offentlige tjenesteyting gjennom å:
 samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger
 profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad
 økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon
 medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene»
2. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 2 slik at den får følgende ordlyd:
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett:
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.»

Vedtektsendringene oversendes kommunene, inkl. Rødøy, for godkjenning av
kommunestyrene innen utgangen av 2017.»
Vedtektsendring skal ifølge §9 godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene.
Konklusjon:
Rådmannen anbefaler at kommunestyret slutter seg til vedtaket fra Salten Regionråd.

