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Medlemmer med gyldig forfall eller er inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som
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rådhuset.
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Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret ønsker å opprettholde styrets sammensetning og størrelse, for å ivareta
representativiteten til de ulike innsatsområder.
2. Kommunestyret viser til bakgrunnen for tidligere beslutning om sammensetning av styret,
og ser det ikke som hensiktsmessig å endre fra personlige varamedlemmer til
varamedlemmer i rekkefølge.
Knut A. Nordmo
ordfører

Bakgrunn for saken:
Samskap v/styreleder har i en henvendelse bedt Andøy kommune sørge for en avklaring av
sammensetningen i styret, og viser til at følgende forhold var drøftet i styremøte i Samskap
•

Størrelsen på styret
- I løpet av omstillingsperioden har flere gitt innspill på at styret burde vært mindre

•

Vararepresentanter til styret
- Personlige varamedlemmer eller varamedlemmer i rekkefølge. Flere har gitt
uttrykk for at varamedlemmer i rekkefølge er å foretrekke.
- Det er også relevant å avklare hvorvidt det er nødvendig i alle sammenhenger (f.
eks ved forfall i en sak) å innkalle varamedlem.
- Den valgte representanten fra LO må trolig beholde sin personlige
vararepresentant.

Faktiske opplysninger:
Kommunestyret vedtok i sak 65/17 følgende prinsipper for sammensetning av programstyret
for omstillingsarbeidet i Andøy kommune:
•
•
•

maks 7 medlemmer, med personlige varamedlemmer
1 representant fra hvert satsingsområde, fortrinnsvis fra lokalt næringsliv
Næringslivets representanter skal ha flertall i programstyret

Kommunestyret valgte programstyrets leder, og ga formannskapet fullmakt til å oppnevne
representanter til programstyret.
Formannskapet vedtok i sak 80/17 at programstyret for Samskap skal bestå av 9
medlemmer med personlige varamedlemmer.
Programstyret har i dag slik sammensetning:
•
•
•
•
•

Styreleder
Ordfører
1 representant for opposisjonen i kommunestyret
5 næringslivsrepresentanter, nestleder velges blant næringslivsrepresentantene
1 representant fra LO

Bakgrunnen for at det ble valgt personlige varamedlemmer i stedet for varamedlemmer i
rekkefølge var å sikre representasjon fra de ulike satsingsområdene selv om et medlem
hadde forfall.
Dersom kommunestyret beslutter varamedlemmer i rekkefølge, kan det uansett ikke gjelde
for representanten for LO.
Satsingsområdet Naturbaserte næringer har en deling av representasjon med medlem og
varamedlem fra ulike næringer.
Formelt sett er det i utgangspunkt ikke nødvendig i alle sammenhenger å innkalle
varamedlem dersom en representant er inhabil i en sak, så fremt styret er beslutningsdyktig.
Dersom et medlem har forfall til et møte, skal det normalt innkalles varamedlem så fremt det
ikke er meldt forfall med så kort varsel at det ikke er mulig å innkalle varamedlem.

