STEIGEN
KOMMUNE
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Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Steigen formannskap
Rådhuset

Tid: 13:30

28.02.2019

Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00 eller

til postmottak@steigen.kommune.no
Vararepresentanter som evt. skal møte

vil få nærrnere innkalling over telefon.

Representantene ordner med skyss på billigste måte

SAKSLISTE
Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.
Tittel
PS

4lt9

191229

BESØK AV FYLKESMANNEN I NORDLAND

Eventuelt.

Postadresse:

Besøksadresse:

Rådhuset

Leinesfiord

828I LEINESFJORD

LËINESF.IORD

Telefon:
Telefaks

Sak 4/19
BESØK AV FYLKESMANNEN I NORDLAND

Saksbehandler:

Tordis Sofie Langseth

Arkivsaksnr.:

191229

Saksnr.: Utvalg

4lt9

Steigen formannskap

Arkiv:025

Møtedato
28.02.20t9

Forslag til vedtak:

Bakgrunn
Besøk av fylkesmannen i Nordland

Vedlegg:
Brev fra Slkesmannen i Nordland
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Kjære ordfører og rådmann i Steigen kommunel
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Som varslet på Nordlandskonferansen 2019, så ønsker jeg som ny fflkesmânn i Nordland å komme
rundt på besøk hos samtl¡ge av fflkes 44 kommuner. Planen er å starte med besøk hos Nesna
kommune t¡rsdag 26. februaç og fullføre besøkene før sommeren 2019.

Formålet med besøkene er å bli bedre kjent med de ulike kommuneng og de utfordringer og

fortrinn som dere ser itiden fremover,
I den forbindelse ønsker jeg svært gjerne å møte formannskapene ute i kommunene, samt rådmenn
med ledergruppene deres. Selv har jeg med meg flere fra fflkesmannsembetets ledelse på reisene.

Vi har satt av to t¡mer t¡l møte med hver kommune. For å rekke å besøke alle kommunene før
sommeren, har vi en meget stram kjøreplan. Det betyr at det i utgangspunktet ikke vilvære rom
befaringer under besøkene, og atvi ¡ enkelte kommuner må l"tge opp møter på
etterrn iddag/kveldstid.

for

Vi forsøker å bruke så mye som mulig av døgnet når vi først er ute på reise. Jeg håper at dere får tld
til å møte oss på rundturen, og har mulighettilå stille med møtetokaler, tjerne på rådhuset.

starten av møtene er det ønskellg at fflkesmannen får lnntil en halvtlme til innledning, deretter får
kommunene selv disponere den øvrige tiden.
I

Vi har satt av tid til møte med Steigen kommune torsdag 28. februar kl. 13:30 til 1 5:30.

Fint om dere kan bekrefte møtetidspunktet til fmnoila@ûlkesmannen.no.

vennlig hilsen

Tom Cato Karlsen

E posÞdrèsse:

fmnopogt60lkesm¡nnen.no
Slkker meldlnt:
wu¡r¡¡^tlk4smannen.no/meldlng
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Postðdresse:
,l405,

Postboks
8002 Bodø

Besøkadresse:
Statens Hus
Molovc¡!n 10

Telefon: 75 53 15 00
!r,rì¡/ur,rylkeSmànhÈî,no1to

Ory.nr.974764687

