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PLAN FOR STYRKING AV RELASJON OG DIALOG MED RÅDMENN.

Bakgrunn
Det vises til prinsipper for eierstyring som er nedfelt i selskapets vedtekter.
Som det går fram av organiseringen av selskapet så er ansvar for brann- og redning delegert
bort fra eierkommunene til Salten Brann IKS. Det betyr at administrasjonssjefens ikke lenger
har en formell styringsrolle overfor selskapets daglige drift.
Administrasjonssjefen (rådmann) får skriftlig informasjon om selskapet styrevedtak og vedtak
gjort av representantskapet. Alle saksforberedelser blir gjort tilgjengelig.
Det er også gitt anledning for kommunene å medbringe rådmenn til selskapets årlige eiermøte
som finner sted ved starten av året.
Utover dette finnes det ingen arena for selskapets ledelse/styre å møte rådmenn.
Selskapet har en oppfatning av at relasjonen og dialogen har et potensiale for å bli bedre uten
at det går på bekostning av den gjensidige styringsdialogen som skal skje mellom 1) daglig
ledelse, 2) styret og 3) representantskapet. Det handler i stor grad om å vise interesse gjennom
forutsigbar dialog som over tid vil styrke relasjonen mellom selskapet og rådmenn. Styrket
relasjon mellom rådmenn og selskapet vil fjerne unødig støy og sikre en mer målrettet
utvikling av selskapet.
Løsningsmodell
Det forslås to nye arenaer som grunnlag for denne satsingen, de er som følger;
1. Gjennomføring av årlig kontaktmøte med rådmann i den enkelte kommune, med den
hensikt å utveksle kommunespesifikk informasjon samt forankre forståelse for pågående endringer enten i selskapet eller kommunen. Møtet finner sted i den enkelte
kommune. Styrets leder stiller ikke på dette møtet.
2. Gjennomføring av årlig dialogkonferanse mellom selskapets ledelse og alle rådmenn
med den hensikt å belyse selskapsutfordringer og ambisjoner samt sikre forståelse for
satsingen i prosjekt SAMLOK hvor også politi og helse vil være tilstede. Konferansen
finner sted på Albertmyra i Bodø. Styrets leder stiller på dialogkonferansen.
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Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar selskapets plan for styrking av relasjon og dialog med rådmenn.
2. Styret holdes orientert om den pågående dialogen og effekten av satsingen.
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