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6. juni 2018

SALTEN REIONRÅDSMØTE I RØDØY KOMMUNE 19. SEPETMBER 2018 – DELTAGELSE FRA
SELSKAPET.

Bakgrunn
Salten Regionråd gjennomfører regionrådsmøte i Rødøy kommune onsdag 19. september
2018. Det er to forhold som er av interesse ved dette regionrådsmøtet:
1. Det er først gang at Salten Regionråd legger et møte til Rødøy kommune da de er
fullverdig medlem fra og med 2018. I selskapets virksomhetsstrategi som ble vedtatt
av representantskapet i mai 2017 står det at det bør være et mål å få innlemmet både
Rødøy og Røst kommune til å bli en del av det interkommunale brannsamarbeidet i
Saltenregionen.
2. Det vises til styresak 31/2018 som omhandler et behov for å revidere og harmonisere
dagens vedtekter for alle 3 IKS og hvor forslag til innstilling er at selskapet framlegger
en politisk sak for dette i regionrådsmøtet den 19. september 2018.
Deltagelse fra selskapet
Møtene i Salten Regionråd er offentlige møter noe som innebærer at alle som vil kan
overvære møtene, men som normalt er vil det ikke foreligge noen talerett.
Det betyr at selskapet kan stille på dette møtet med den deltagelse som er hensiktsmessig. For
å vise at selskapet tar tilveksten av Rødøy kommune til Salten Regionråd på alvor så kan det
være av stor betydning at selskapet er tungt representert, sett opp mot punkt 1.
For å promotere Salten Brann IKS og dens tjenester overfor Rødøy kommune så er det
ønskelig fra selskapets side å holde en selskapspresentasjon i Regionrådet slik at Rødøy
kommune erverver seg kunnskap utover det som foreligger i dag. Presentasjonen må virke
fremmende for motivasjon til framtidig brannsamarbeid.
Vedørende behandling av den politiske saken angående harmonisering av vedtektene så vil
det være tilstrekkelig at selskapets daglig leder og styreleder er tilstede da den har mindre
signaleffekt, men selskapet tror det er viktig at styreleder er tilstede for å fange opp
eiersignaler vedrørende saken.
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Det kan også være hensiktsmessig at styreleder presentere saken som sådan med assistanse fra
juridisk hold og/eller med assistanse fra daglig leder.
Forslag til vedtak:
1. Styret vedtar at styreleder og selskapets toppledelse stiller i regionrådsmøtet i Rødøy
kommune onsdag 19. september 2018.
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