Bystyrets behandling i møte den 10.12.2015:
Votering
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Bystyret slutter seg til Salten Regionråds forslag til interkommunale eierstrategier.
1. Prinsipper for styring av samarbeid
Prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv
legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i Salten.
2. Finansieringsmodell
Målsettingen med dette prinsippet må være forutsigbarhet, samt det å finne en mest mulig
rettferdig finansieringsmodell som alle kommunene kan være med på.
Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell:
- grunnfinansiering
- innbyggertall
- nytteverdi
Valg av finansieringsmodell kan gis tilbakevirkende kraft.
3. Vedtekter og selskapsavtaler
Innholdet i vedtekter og selskapsavtaler reguleres gjennom norsk lov. Dette legges til grunn i de
tilfeller hvor det skal gjøres endringer i vedtekter eller selskapsavtaler.
4. Informasjon; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til de interkommunale
virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og andre dokumenter skal være
tilgjengelig der.
5. Antall deltakere i representantskapet
Til selskapenes representantskap velges det 2 representanter, 1 fra posisjon og 1 fra opposisjon
fra hver kommune med tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke. Ordfører avgir stemme på
vegne av kommunen.
Forståelsen av pkt 5:
Første setning pkt 5: «1 for posisjon og 1 fra opposisjon» strykes
Andre setning pkt 5: «ordfører eller den som velges i ordførers sted, avgir..»
6. Kontaktpersoner i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, mens
for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige virkeområde i
kommunen til vedkommende.
7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i dokument felles strategi for samarbeid
og eierstyring, vedlegg til PS 14/142) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for
styreverv i IKS’ene.
8. Samarbeid etter kommunelovens § 27

Samarbeid etter kml. § 27 skal i fremtiden ikke brukes mellom kommunene i Salten.
9. IRIS-fondet
Representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med bakgrunn i den rapport som er
fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes om å vurdere fondets retningslinjer og
organisering av fondet.

