
  

Styret – Salten Brann IKS        
 

Sak nr. 20-18         15. mars 2018. 

Innstilling til representantskapet. 

 

ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 

Bakgrunn 
 
Værøy kommune kom inn som deleier i selskapet fra og med 01.01.2018, ref vedtak i sak 17/17 i 
representantskapet. 
 
Selskapsavtalen må endres i følgende paragrafer: 
 
§1 Navn og deltakere 
§6 Eierandel og ansvarsfordeling 
§8 Representantskapet 
§29 Ikrafttredelse 
 
 
 

§ 1.  Navn og deltakere 

Gjeldende tekst: 

Selskapets navn er Salten Brann IKS. 

Beiarn kommune,  Hamarøy kommune 

Bodø kommune, Meløy kommune 

Fauske kommune, Saltdal Kommune 

Gildeskål kommune   Steigen kommune og 

Sørfold kommune  

er deltakere i selskapet. 
 
Forslag til ny tekst:  

 

Selskapets navn er Salten Brann IKS. 

Beiarn kommune,  Hamarøy kommune 

Bodø kommune, Meløy kommune 

Fauske kommune, Saltdal Kommune 

Gildeskål kommune   Steigen kommune 

Sørfold kommune og Værøy kommune  

er deltakere i selskapet. 



 

§ 6.  Eierandel og ansvarsfordeling 

Gjeldende tekst: 

Etter medlemskap for Meløy kommune fra 1. januar 2018 har stiftelsen følgende 

eierandeler i selskapet: 

Beiarn 1,44 %  Hamarøy 2,26 % 

Bodø 60,91 % Meløy         8,55 % 

Fauske 12,30 % Saltdal 6,04 % 

Gildeskål 2,57 % Steigen 3,37 % 

Sørfold 2,56 %   

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av 

selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over. 

 
Forslag til ny tekst:  

Etter medlemskap for Meløy kommune fra 1. januar 2018 har stiftelsen følgende 

eierandeler i selskapet: 

 

 

Den enkelte deltaker hefter med hele sin formue for sin aktuelle eierandel av 

selskapets samlede forpliktelser, jfr. eierfordelingen over. 

§ 8.  Representantskapet  

Gjeldende tekst: 

Til representantskapet velges det to representanter fra hver kommune.  Det må velges 

tilstrekkelig antall vararepresentanter i rekkefølge.    Medlemmer som velges til 

Komune Innbyggertall pr. 1.1.2018 Eierandel

1804 Bodø 51558 62,53 %

1837 Meløy 6346 7,70 %

1838 Gildeskål 1998 2,42 %

1839 Beiarn 1029 1,25 %

1840 Saltdal 4691 5,69 %

1841 Fauske - Fuosko 9775 11,85 %

1845 Sørfold 1979 2,40 %

1848 Steigen 2534 3,07 %

1849 Hamarøy - Hábmer 1801 2,18 %

1857 Værøy 746 0,90 %

Sum 82457 100,00 %



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.    

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av 

kommunen. 

 

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

    
 

Forslag til ny tekst:  

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.    

Ordfører eller den som velges i ordførerens sted avgir stemme på vegne av 

kommunen. 

 

Kommunene har følgende antall stemmer.    

Beiarn  1 Gildeskål 1 Saltdal 2 

Bodø  9 Hamarøy 1 Steigen 1 

Fauske  3 Meløy 2 Sørfold 1 

Værøy 1     
 
  



§29 Ikrafttredelse 

Gjeldende tekst: 

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene. 

 

 

Beiarn kommune Hamarøy kommune 

 

Bodø kommune Meløy kommune 

 

Fauske kommune Saltdal kommune 

 

Gildeskål kommune Steigen kommune 

 

Sørfold kommune 

 

Forslag til ny tekst: 

Denne selskapsavtalen trer i kraft når eierkommunene har godkjent den i kommunestyrene. 

 

 

Beiarn kommune Hamarøy kommune 

 

Bodø kommune Meløy kommune 

 

Fauske kommune Saltdal kommune 

 

Gildeskål kommune Steigen kommune 

 



Sørfold kommune Værøy kommune 

    

 

Forslag til vedtak 

Vedtak:  

Styret ber selskapets administrasjon om å sende ut forslag til ny selskapsavtale til behandling for 

likelydende vedtak i alle eierkommuner. Endelig behandling gjennomføres i representantskapsmøte 

04. mai 2018. 

 

 

Bodø, 15. mars 2018 

 

________________________ 

Per Gunnar Pedersen 

Daglig leder/Brann- og redningssjef 

Salten Brann IKS 


