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MØTE I REGIONRÅDET 28. FEBRUAR – 1. MARS 2013  

 ROGNAN HOTELL, SALTDAL 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Saltdal 
SR-sak 01/13 Samhandlingsreformen mot 2016  
SR-sak 02/13  RESO eller OSO – anbefaling  
SR-sak  03/13 Salten olje- og gassutvalg: Petrostrategier for Salten 
SR-sak 04/13 Referat fra forrige møte 
SR-sak 05/13 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmannsgruppa 
SR-sak  06/13 Politimesteren i Salten: redegjørelse omkring beredskap og politiets 

tilstedeværelse i fremtiden 
SR-sak  07/13 Oppnevning av ny representant til Arbeidsutvalget 
SR-sak  08/13 Oppnevning av representant til arbeidsgruppe for etablering av virksomhet  
  i tidligere Røsvik Bo- og behandlingssenter 
SR-sak   09/13 Flytting av regionrådsmøtet i juni, fra Meløy til Narvik 
SR-sak   10/13 Ungdommens Saltenting 
SR-sak   11/13 Handlingsplan Regionalt næringsfond 
SR-sak 12/13 Endring av vedtekter for regionalt næringsfond 
SR-sak   13/13 Barents Veg Forening - medlemskap 

SR-sak 14/13 Innmeldte saker fra kommunene 
a) Orientering om Båtbyggermuseet (Saltdal kommune) 

  b) Langsiktig flyplassløsning for Salten (Bodø kommune) 

  c) Orientering omkring beredskapshovedstaden Bodø og mulig samlokalise-
ring av nødetatene (Bodø kommune) 

  d) Orientering omkring RV80 Sandvika – Sagelva og orientering omkring 
togstopp Reitan og Bodin, leir samt rutetider på Saltenpendleren (Bodø 
kommune) 

  e) Nordlandsmuseet – hva ønsker kommunene? (Bodø kommune) 

   

  
 
 
Praktiske opplysninger 
Møte og overnatting på Rognan Hotell. 
Torsdag 28. februar 12.00 Lunsj 
 13.00 Møtestart (SR-sakene 01/13-05/13) 
 14.50 Kaffepause  
 15.00 Møtet fortsetter 
 17.15 Kaffepause – noe å bite i 
 17.30 Møtet fortsetter 
 18.00 Velkommen til Saltdal – tur til Slipen 
 20.00 Middag 

Fredag 1. mars 08.00 Frokost  
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 09.00 Møtestart (SR-sakene 06/13-14/13) 
 10.45 Kaffepause 
 11.00 Møtet fortsetter 
 13.00 Lunsj og hjemreise 
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SR-sak 01/13 SAMHANDLINGSREFORMEN MOT 2016  
  

Bakgrunn 

Salten Regionråd har i møte 22. november 2012 fattet følgende vedtak i SR-sak 46/12: 

1.  Rapporten «Evaluering Sunnhet i Salten/RESO Salten» datert 29. oktober 2012 fra KUN 
senter for kunnskap og likestilling tas til orientering.  

2. Regionrådet ønsker å vurdere videre samarbeidsformer i forhold til gjennomføring av 
folkehelse- og helse-/omsorgstjenester innenfor rammen av nåværende 
samarbeidsstrukturer. 

3. Regionrådet ønsker å vurdere fordeler og ulemper med RESO/OSO og at dette drøftes i 
forhold til videre samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. 

4. Regionrådet setter temaet «Samhandlingsreformen fram mot 2016» på dagsorden i 
februar-møtet med utgangspunkt i kommunenes erfaringer. 

5. Alle som oppholder seg i Salten skal kunne påregne hjelp av forutsigbar kvalitet og 
omfang ved akutt sykdom, skade, vold eller terror. Det opprettes derfor snarest et 
prosjekt for utredning av full samorganisering av legevakttelefon, nødnett, operativ 
legevakt, bil- og båtambulanse samt brann/redningstjeneste for Salten-regionen. Nær 
funksjonell samordning med Salten politidistrikt og Hovedredningssentralen for Nord-
Norge forutsettes. Prosjektet må ha god kontakt med alle involverte og rapportere 
fortløpende til Salten regionråd. Finansiering: kr 150.000 av resterende skjønnsmidler. 
Prosjektnavn: Trygghet i Salten. Prosjektperiode: 4 mndr. Rådmannsgruppa i Salten gis 
utredningsansvaret. 

Med bakgrunn i vedtakets pkt. 4 legges det opp til en 3-timers temaøkt i regionrådets 
februarmøte. 

 

Program 

Sekretariatet har i planleggingen støttet seg til leder i RESO Salten og leder i 
rådmannsgruppen. 

Programmet er planlagt som følger: 

KS Nord-Norge v/ Helge Nicolaisen vil innlede til diskusjon rundt følgende momenter: 

 
• Pasientstrømmene 
• Pengestrømmene 
• Samarbeidsavtalene 
• Øyeblikkelig hjelp døgntilbud i kommunene 
• Etterlevelse av folkehelseloven 
• Organisatoriske endringer 
• E helse 
• Rus/psykiatri 
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Kommunene Bodø, Fauske og Steigen er utfordret til å belyse følgende sett fra sin 
kommune: 

1. Kommunens erfaringer så langt med samhandlingsreformen 
2. Hvilke utfordringer ser kommunen frem mot 2016? 
3. Klarer kommunen å etterleve bestemmelsene i folkehelseloven? 
4. På hvilke områder kan det være behov for interkommunalt samarbeid? 

 
Det blir også satt av rikelig med tid til debatt. I den forbindelse har Nordlandssykehuset HF 
bedt regionrådet å komme med innspill til programmet for samhandlingskonferansen som de 
arrangerer i Svolvær 3. – 4. juni i år.  
 
Kommunene er videre invitert til å ta med helseledere eller andre med interesse for temaet til 
denne delen av møtet. 
 
Med bakgrunn i forberedte innlegg og debatt i møtet legges saken frem med følgende 
 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd ønsker å ha spesiell fokus på følgende elementer i 

samhandlingsreformen frem mot 2016: 

a) …… 

b) …… 

c) ……. 

2. Salten Regionråd ber om at følgende tema belyses spesielt på 
samhandlingskonferansen i regi av Nordlandssykehuset HF i juni 2013:  
…………… 

  

 

Bodø, den 20.2.2013 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 02/13 RESO ELLER OSO - ANBEFALING  
  

Innledning 

Ordningen med 3 overordnede samarbeidsorgan (RESO) er en særordning for kommunene i 
Nordlandssykehusets opptaksområde som ble etablert i begynnelsen av 2011. 
Iverksettingen forutsatte endringer i Helse Nord sitt Oppdragsdokument, og det var en klar 
forutsetning at dette skulle være en prøveordning på to år. 

 

Prosessen 

Kommunene ble høsten 2012 direkte, og via regionrådene bedt om å gi evaluering av RESO 
som samarbeidsorgan. I tillegg ble Brukerutvalget og arbeidstakerorganisasjonene invitert til 
å gjøre det samme. 

Salten Regionråd har i møte 22. november 2012 fattet følgende vedtak i SR-sak 46/12, pkt 
3: 

Regionrådet ønsker å vurdere fordeler og ulemper med RESO/OSO og at dette drøftes 
i forhold til videre samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. 

RESO som samarbeidsorgan har også behandlet evalueringen, og innstilte i møte 22. 
november 2012 på at det ble igangsatt en prosess med sikte på å få etablert ett 
formålstjenlig overordnet samarbeidsorgan mellom helseforetaket og kommunene. 

I påfølgende regionrådsmøte samme dag ble det i SR-sak 57/12 oppnevnt to representanter 
fra Salten (Finn-Obert Bentsen og Rolf Kåre Jensen) til en felles arbeidsgruppe for Salten, 
Lofoten og Vesterålen som skulle se på videre samarbeidsformer mellom kommunene og 
helseforetaket. 

 Referat fra arbeidsgruppens møte 3. januar følger vedlagt. Arbeidsgruppen besluttet at et 
møte var tilfredsstillende for å kunne gi en god anbefaling. 

  

Behandling i RESO Salten 

RESO Salten har i møte 6. februar 2013 behandlet innstillingen fra arbeidsgruppen, og har 
under Sak 5/2013 fattet følgende enstemmige vedtak: 

 
1. Det etableres ett overordnet administrativt samarbeidsorgan mellom kommunene og 

Nordlandssykehuset helseforetak 
2. Det etableres ett overordnet politisk/administrativt/faglig dialogforum. 
3. Det overordnede administrative samarbeidsorganet kan ved behov oppnevne ulike 

kliniske samarbeidsutvalget (KSUer), eller andre permanente – eller ad-hoc utvalg, 
herunder evt. ”kunnskapsmøter” knyttet til økonomiproblematikk partene imellom. 

4. Vedlagte vedtekter for Overordnet Administrativt Samarbeidsorgan vedtas. 
5. Etter behandling i RESOene oversendes saken den enkelte kommune for videre 

behandling. 
6. Inntil ny organisering er kommet på plass, fungerer dagens modell med RESO. 
7. Den nye organiseringen evalueres etter 2 års virke. 
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8. Organet benevnes Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 

  

Saksfremlegg til RESO Salten og forslag til vedtekter for organet følger vedlagt. I 
saksfremlegget ligger det en beskrivelse av hva som legges i begrepene OSO, KSU og 
dialogforum.  

 

Sekretariatets vurdering: 

Som det fremgår av innstillingen fra RESO, skal saken oversendes den enkelte kommune 
for videre behandling. 

Sekretariatet har ikke grunnlag for å legge fram noen annen innstilling enn den som 
fremkommer ovenfor, og anbefalte Arbeidsutvalget å følge denne i sin innstilling til 
Regionrådet. 

 

Arbeidsutvalgets behandling: 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. februar 2013 under AU-sak 14/13, og legger den 
fram for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd anbefaler kommunene i Salten å slutte seg til RESO Salten sitt forslag til 
organisering av samarbeidet med Nordlandssykehuset helseforetak gjennom et overordnet 
samarbeidsorgan (OSO). 

 

  

 

Bodø, den 20.2.2013 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 



 
 

 

  
Samhandlingsavdelingen 
 
 

 
 
Vedlegg til SR-sak 02/13 

 

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler 
Nordlandssykehuset HF  Internett: Steinar Pleym Pedersen 
 Samhandlingsavdelingen  www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 76060110 
  Kontonr: 4500.56.06431   
   Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no  

 

   
Møtedeltakerne 
RESO Lofoten 
RESO Salten 
RESO Vesterålen 
 
   
 

 
 

Deres ref.: 
 

Vår ref.: 
2012/2655/SPP 
 

Dato: 
04.01.2013 

  
REFERAT / OPPSUMMERING AV MØTE I ARBEIDSGRUPPEN 3. 
JANUAR 2013 
 
Sted:  Nordlandssykehuset, Bodø 
Dato:   3. januar 2013 
Tid:  10:00 – 14:15 
 
Tilstede: Rolf Kåre Jensen, rådmann Bodø kommune, Adm. dir Paul Martin Strand, 

Nordlandssykehuset, Eystein Præsteng Larsen, jurist Nordlandssykehuset, Carl 
Eliassen, Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Nils Olav Hagen, rådmann 
Moskenes kommune, Rolf M. Lossius, rådmann Sortland kommune, Sture 
Pedersen, leder RESO Vesterålen, Jonny Finstad, leder RESO Lofoten, Finn-
Obert Bentsen, leder RESO Salten, Merete Lian, arbeidstakerrepresentant UNIO, 
Roger Johansen, arbeidstakerrepresentant LO, Tor Erlend Nordhuus, 
arbeidstakerrepresentant Norsk sykepleierforbund 

Forfall: Tonelise Holm, Brukerutvalget Nordlandssykehuset, Torstein Foss, 
arbeidstakerrepresentant 

Andre: Lindis Sloan, Magne Nicolaisen og Even Ediassen, eksterne innledere, Randi 
Angelsen, kommunikasjonssjef Nordlandssykehuset og Marit Bye, KS 

Referent: Steinar Pleym Pedersen, Nordlandssykehuset. 
 
Møteleder: Jonny Finstad  
 
Ingen merknader til innkalling og saksliste; unntatt mandatet. 
 
Mandatet: 
 
Arbeidsgruppen gjorde følgende endring/tilføyelse på mandatet, som deretter ble vedtatt: 
 
Pkt. 1 - ok 
Pkt. 2 - ok, dog med endring i saksnummer 75/2010 til 32/2010 
Pkt. 3 - ok 
Pkt. 4 - ok 
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Pkt. 5 - nytt Tilsvarende oversendes RESOenes vedtak til den enkelte kommune for 
kommunestyre/bystyrebehandling. 

Pkt. 6 -  ok 
 

MANDAT FOR ARBEIDSGRUPPEN 
 

1. Med henvisning til  RESO Salten, RESO Lofoten og RESO Vesterålens vedtak i 
forbindelse med evalueringen av RESO som organisatorisk modell for det overordnede 
samarbeidet mellom kommunene og Nordlandssykehusets, skal en partssammensatt 
gruppe foreta  en gjennomgang av erfaringene og foreslå den framtidige organiseringen. 

2. Som grunnlagsmateriale vises det til: 
• Vedtak i styret for Nordlandssykehuset HF – sak 32/2010 
• Helse Nord sitt vedtak i sak 86/2010 
• Rapporten ”Evaluering Sunnhet i Salten/RESO Salten” 
• Rapport/sammendrag – Overordnet regionalt samarbeidsorgan (RESO) 
• Vedtak i Lofotrådet november 2012 
• Vedtak i Brukerutvalget desember sak 61/2012 
3. Arbeidsgruppens forslag skal legges fram for RESO Salten, RESO Lofoten og RESO 

Vesterålen for behandling. Siktemålet er å få dette til i februar 2013. 
4. Dernest styrebehandling i Nordlandssykehuset etter forutgående drøftinger med 

arbeidstakersiden 
5. Tilsvarende oversendes RESOenes vedtak til den enkelte kommune for 

kommunestyre/bystyrebehandling. 
6. Saken oversendes dernest Helse Nord 

 
Konklusjonen i arbeidsgruppen 
 
Arbeidsgruppen konkluderer enstemmig med følgende forslag til RESO Lofoten, RESO Salten 
og RESO Vesterålen: 
 

1. Det etableres ett overordnet administrativt samarbeidsorgan mellom kommunene og 
Nordlandssykehuset helseforetak 

2. Det etableres ett overordnet politisk/administrativt/faglig dialogforum. 
3. Det overordnede administrative samarbeidsorganet kan ved behov oppnevne ulike 

kliniske samarbeidsutvalget (KSUer), eller andre permanente – eller ad-hoc utvalg, 
herunder  evt. ”kunnskapsmøter” knyttet til økonomiproblematikk partene imellom. 

4. Det utarbeides forslag til vedtekter for Overordnet Administrativt Samarbeidsorgan 
5. Etter behandling i RESOene oversendes saken den enkelte kommune for videre 

behandling. 
6. Inntil ny organisering er kommet på plass, fungerer dagens modell med RESO. 

 
Prosessen og arbeidet i arbeidsgruppen 
 
Agendaen ble fulgt og de eksternt inviterte innlederne ga – utfra ulike ståsteder – sine 
innspill/ideer til arbeidsgruppens medlemmer. 
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Tilsvarende, med bakgrunn i erfaringene fra dagens RESO-modell – bidro medlemmene fra 
arbeidsgruppen.   
 
Stikkordsmessig oppsummering: 
 

• Kommunene ønsker – uavhengig av overordnet organisering - enkeltvis dialog med 
helseforetaket. 

• RESO som modell oppfattes av kommunene som å ha fungert godt i forbindelse med 
avtalearbeidet, men hva med det overordnede helhetlige og strategiske  perspektiv 
fremover? 

• RESO har ikke fungert som et overordnet strategisk organ. 
• Viktig med avklaring på hva ett evt. overordnet organ skal ha som sine primæroppgaver.  
• Mandat/vedtekter må utarbeides og vedtas både i helseforetaket og i kommunene. 
• Etablering av Sunnhet i Salten skapte noe forvirring med blant annet ulik forståelse for 

hverandres roller. Sunnhet i Salten er oppløst nu. 
• I UNNs OSO er kommunene representert med administrative medlemmer. Synes å 

fungere bedre en tidligere blandingsmodell ”politikk / administrasjon”. 
• Overordnet dialogforum ved UNN hvor det kommunale politiske nivået i alle 

kommunene, møter UNN-ledelen har gitt gode resultater. 
• OSO v. UNN er et avpolitisert organ. 
• OSO v. UNN har deltakelse fra KS og Fylkeslegen. 
• OSO v. UNN har ikke ansatterepresentanter som faste medlemmer, unntatt i saker som 

hjemler deltakelse. 
• KSU v. UNN har ansatte- og brukerrepresentasjon. 
• Brukersiden erfarer at det er vanskelig å opptre entydig i 3 organ. 
• Brukerutvalget har gitt sin innstilling, og anbefaler ett organ. 
• Arbeidstakersiden ønsker å være med i ett organ som drøfter strategiske og 

framtidsrettede forhold, herunder kompetansebygging, rekruttering og samhandling med 
andre viktige institusjoner som Universitetet i Nordland o.a. 

• RESO-lederne møtte med litt ulikt utgangspunkt med henvisning til hvilken lokal 
behandling saken hadde forut for dette møtet. Jonny Finstad hadde med vedtak fra 
Lofotrådet. Sture Pedersen hadde ikke tilsvarende. Finn-Obert Berntsen hadde via Salten 
Regionråd rapporten fra KUN.  

• Jonny Finstad, leder RESO Lofoten – ga stor ros til samarbeidet som har blitt etablert via 
RESO. Det har vært en god kommunikasjonsarena, det har vært løsningsorienterte 
drøftinger, det har vært saker med stor uenighet – men det har vært en god tone. 

• Media, politikere og andre i Lofoten har vært veldig opptatt av RESO som et positivt 
organ.  

• Adm.direktør sluttet seg til at kommunikasjonen og tonen i RESOene har vært god og 
konstruktiv, for øvrig henviste han til sin vurdering grundig gjengitt i saksdokumentene. 

• Med unntak av RESO Lofoten har møtene vært preget av mye forfall fra faste 
medlemmer  

• Adm. direktør oppsummerte stikkordsmessig dagens møte, jfr. konklusjonen over. 
• RESO-lederne sluttet seg til adm. direktør sin oppsummering/konklusjon. 
• Arbeidsgruppen sluttet seg samlet til adm.direktør sin oppsummering/konklusjon. 
• Saken oversendes RESO Lofoten, RESO Salten og RESO Vesterålen for videre 

behandling. 
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• RESOs behandlinger oversendes styret ved Nordlandssykehuset og den enkelte kommune 
for styre- og politisk behandling. 

•  Til møtene i RESOene i februar, utarbeides også forslag til vedtekter for ett overordnet 
administrativt organ og for ett ”Overordnet dialogforum”.  

• Som vedtekter for det overordnede administrative organet vil det være naturlig å ta 
utgangspunkt i tilsvarende OSO vedtekter for UNN.  For vedtekter for ”Overordnet 
dialogforum” vil det være viktig å få fram at dette er ønsket å være en arena mellom 
Adm.dir, styreleder og de politisk oppnevnte styremedlemmene for NLSH HF og 
representanter for den politiske ledelse ved de kommuner som sogner til NLSH HF. 

 
Ønske om leveranse fra mottakere av dette referatet 

 
• Det ble avtalt at mottakere av referatet gir sine innspill mht eventuelle ønsker om konkret 

innhold i mandater for de to samarbeidsorgan, eventuelle ønsker om sammensetning 
representasjon, og eventuelle ønsker om møtefrekvens i samarbeidsorganer etc til Steinar 
Pleym Pedersen så raskt som mulig.   Dette slik at han får forsøkt å hensynta slike, eller 
opplyse om slike, i de saksframlegg som utarbeides for de tre RESO møtene i februar.   

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Steinar Pleym Pedersen 
Avdelingsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saksfremlegg til møte i RESO Salten 6. februar 2013  Vedlegg til SR-sak 02/13 
 

5/2013 Organisering av samarbeidet kommunene – Nordlandssykehuset HF  
 
Innledning  
Det vises til følgende tidligere saker som er behandlet i RESO Salten som kan 
relateres til denne saken: 
 
17/2012 og 23/2012 og til Nordlandssykehuset HFs styrevedtak i sak 32/2010 samt 
styret i Helse Nord sitt vedtak i sak 86/2010. Disse forutsettes kjent fra tidligere 
tilsendte dokumenter. 
 
I tillegg vises det til følgende vedlegg: 

• Rapport/sammendrag  desember 2012– Overordnet regionalt samarbeidsorgan 
(RESO)  

• Evaluering Sunnhet i Salten/RESO Salten 
• Vedtak i Lofotrådet – datert 26.11.2012 
• Brukerutvalget – vedtak sak 61/2012. 
• Mandat for Arbeidsgruppen nedsatt av RESO i sak 37/2012 
• Agenda for Arbeidsgruppens møte 3.1.13 
• Referat fra Arbeidsgruppens møte 3.1.13 
• Forslag til mandat for ett Overordnet samarbeidsorgan (OSO)/Administrativt 

samarbeidsorgan (ASO) 

Bakgrunn for saken 
Ordningen med 3 overordnede samarbeidsorgan er en særordning for kommunene i 
Nordlandssykehusets opptaksområde.  
Iverksettingen forutsatte endringer i Helse Nord sitt Oppdragsdokument, og det var en 
klar forutsetning at det skulle være en prøveordning for 2 år. 
 
Adm. dir sin vedlagte rapport pr. desember 2012 gir et rimelig greit resymè av 
erfaringene med RESO. 
 
Kommunene ble direkte, og via regionrådene – bedt om å gi en evaluering av RESO 
som samarbeidsorgan. I tillegg ble Brukerutvalget og arbeidstakerorganisasjonene 
invitert til å gjøre det samme. 
 
RESO Salten, Lofotrådet og Brukerutvalget har gitt tilbakemelding, jfr. vedlegg.   
 
Saken ble drøftet i RESO Salten 22.11.12 og der ble slikt enstemmige vedtak fattet: 
 

1. Rapporten «Evaluering av Sunnhet i Salten/RESO Salten» datert 29. oktober 
2012 fra KUN senter for kunnskap og likestilling tas til orientering. 

2. Videre samarbeidsformer mellom kommunene og helseforetaket tilrås 
behandlet av regionrådet og foretaksstyret innen mars 2013. 

3. I den forberedende prosessen tar Salten Regionråd initiativ til et 
kontaktmøte mellom representanter fra de tre regionrådene Salten, Lofoten 
og Vesterålen. 

4. Det oppnevnes en felles arbeidsgruppe med representanter fra de tre 
regionene og helseforetaket der også tillitsvalgte og brukerrepresentant 
deltar. Helseforetaket tar initiativ til dette. 
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5. Hensikten med denne prosessen er å få etablert ett formålstjenlig 
overordnet samarbeidsorgan mellom helseforetaket og kommunene.  

Arbeidsgruppe ble oppnevnt og denne har hatt ett dagsmøte. 
 
M.h.t. arbeidsgruppens sammensetning så vises det til referatet fra møtet 3.1.13. 
 
I møtet var det svært konstruktive drøftinger og alle partene bidro med nyttige innspill 
og erfaringer. Det var også innhentet eksterne foredragsholdere. Det vises for øvrig til 
vedlagte agenda. 
 
Arbeidsgruppen besluttet at ett møte var tilfredsstillende for å kunne gi en god 
anbefaling. 
 
I denne saken følger adm.direktør Arbeidsgruppens enstemmige anbefaling, og rår 
RESO Salten til å fatte slikt vedtak: 

1. Det etableres ett overordnet administrativt samarbeidsorgan mellom 
kommunene og Nordlandssykehuset helseforetak 

2. Det etableres ett overordnet politisk/administrativt/faglig dialogforum. 
3. Det overordnede administrative samarbeidsorganet kan ved behov oppnevne 

ulike kliniske samarbeidsutvalget (KSUer), eller andre permanente – eller ad-
hoc utvalg, herunder  evt. ”kunnskapsmøter” knyttet til økonomiproblematikk 
partene imellom. 

4. Det utarbeides forslag til vedtekter for Overordnet Administrativt 
Samarbeidsorgan 

5. Etter behandling i RESOene oversendes saken den enkelte kommune for 
videre behandling. 

6. Inntil ny organisering er kommet på plass, fungerer dagens modell med 
RESO. 

 
Ett overordnet administrativt organ – ett Dialogforum – flere KSUer 
 
Det har ved anledninger kommet fram at ”likevekten” i RESOs sammensetning ikke 
har vært godt nok ivaretatt.  
 
I noen saker har helseforetaket møtt med ”faglig tunge” rådgivere, mens kommunene 
på sin side har møtt med faste oppnevnte representantene. Denne situasjonen har vært 
noe ulik RESOene imellom.  
 
Kommunesiden i RESO Lofoten og RESO Salten har benyttet seg av faglige 
rådgivere, mens RESO Vesterålen ikke har gjort det. 
Arbeidsgruppen mener at dette problemet best løses ved å endre sammensetningen av 
det evt.framtidige overordnede samarbeidsorganet. 
 
Arbeidsgruppen foreslår konkret at det opprettes ett administrativt overordnet organ 
(OSO/ASO) som sammensettes av 7 medlemmer fra hver av partene, og at dette 
organet ikke har politisk representasjon, men er et administrativt organ.  
 
Mandat ett overordnet organ 
Vedlagt saken følger forslag til mandat og sammensetning for ett overordnet 
samarbeidsorgan. Blant annet foreslås sammensetningen slik: 
 

OSO (Overordnet samarbeidsorgan) eller betegnet ASO (Administrativt 
samarbeidsorgan) har 14 medlemmer, hvor helseforetaket og kommunene 
har 7 representanter hver. Kommunenes representanter oppnevnes av 
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kommunene via de etablerte regionrådene.  
 
Regionene har slik representasjon: 
 
Salten   3 medlemmer 
Lofoten  2 medlemmer 
Vesterålen   2 medlemmer 
 
Nordlandssykehusets HFs representanter oppnevnes av direktøren.  
 
Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. Det oppnevnes varamedlemmer. 
 
Medlemmene er administrativt eller faglig/administrativt personell. 
 
En brukerrepresentant, oppnevnt av Brukerutvalget  v. helseforetaket og har 
har møte- og talerett.  
 
Fylkeslegen/representant  for fylkeslegen i Nordland har møte- og talerett.  
 
Arbeidstakerne representeres med ett medlem fra hver av partene. Disse har 
møte- og talerett. 
 
Det skal her opplyses at OSO v. UNN mener at reell medvirkning for de 
ansatte ikke kan ivaretas gjennom ansatterepresentasjon direkte i OSO. OSO 
UNN har derfor gjort slikt vedtak i sak 52/12: 
 
Partene forplikter seg til å involvere ansatte og deres organisasjoner i saker 
der dette anses viktig eller det følger av hovedavtalen eller lignende. 
 
Det betyr at OSO v. UNN ikke har ansatte representasjon om OSOs vedtak 
blir stadfestet i en vedtektsendring. 
 
Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. 
Vararepresentantene får tilsendt alle saksdokumenter og kan møte på alle 
møtene, men har stemmerett bare når fast representant er fraværende.  
 
Forfall meldes sekretariatet så raskt som mulig. Vararepresentant innkalles 
av sekretariatet.  
 
Helseforetaket ivaretar saksbehandler- sekretariatsfunksjon. 
 

Dialogforum 
Arbeidsgruppen var videre av den klare oppfatning at det også er viktig med et 
politisk forum hvor kommunenes politikere og helseforetakets styre og administrasjon 
kan møtes. Denne modellen er prøvd ved Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) 
og synes å fungere godt. 
UNN og kommunene kaller dette Overordnet dialogforum. Forumet har vanligvis ett 
møte pr. år. 
Det skal nevnes at etableringen er rimelig ny, og må vel betegnes å være i 
støpeskjeen.  
 
Adm.dir slutter seg til Arbeidsgruppens forslag både med hensyn til ett organ og 
etableringen av et Overordnet Dialogforum. 
 
Det vil være hensiktsmessig at det evt. nye organet utarbeider mandat for et evt. 
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Overordnet dialogforum.  
 
Kliniske samarbeidsutvalg (KSU) 
 
KSU er  samarbeidsutvalg på ”klinisk nivå” som oppnevnes av OSO/ASO og 
rapporterer dit.  Erfaringene fra UNN tilsier at KSU også får oppgaver knyttet til 
løpende utviklingssaker mellom kommunene og helseforetaket. Eksempelvis kan 
nevnes at flere KSUer var i aktivitet knyttet til tjenesteavtalene. 
 
Hvert KSU har sine avgrensede oppgaver, og det kan samtidig være flere KSUer i 
arbeid. Følgelig vil de ha ulik funksjonstid og ulikt mandat. 
KSU er partssammensatt både med arbeidstakerrepresentanter og 
brukerrepresentanter. 
 
Øvrige samarbeidsavtaler - samarbeidstiltak 
 
Erfaringene Nordlandssykehuset sitter på tilsier et godt samarbeid med kommunene. 
Det gjelder både faglig- og administrativt. 
Det er inngått en Overordnet samarbeidsavtale og 11 tjenesteavtaler med kommunene.  
 
I tillegg har vi inngått avtale med 5 kommuner om ledsagertjeneste for gravide.  
 
For tiden arbeides det også med en tjenesteavtale for ledsaging av pasienter fra 
kommunene til spesialisthelsetjenesten. Denne vil bli gjenstand for behandling i den 
enkelte kommune. 
 
8 kommuner har, med basis i tjenesteavtale med NLSH – etablert øyeblikkelig hjelp 
døgnplasser. Innfasing av de øvrige 13 kommunene vil skje i 2013 – 2015. 
 
I RESO Saltens område er det i Meløy kommune, Saltdal kommune og Røst 
kommune. 
 
Av andre viktige tiltak nevnes: 

• Etablere fagdager for leger 
• Etablere fagdager for pleiepersonell 
• Hospiteringsordninger 
• Praksiskonsulentordning 
• Erfaringsmøter i forhold til Samhandlingsreformen 

Oppsummering - konklusjon – videre saksgang 
 
Gjennom de 2 årene RESO har fungert, er det høstet verdifull erfaring.  
 
Adm.dir vil fremheve god dialog og stor nærhet til kommunene som et betydelig pre. 
Vanskelige saker eksemplifisert med ”intensiv- og psykiatrisaken” i Vesterålen, 
fødesaken i Lofoten  og arbeidet med tjenesteavtalene i Salten har vist at god relasjon 
partene imellom fører til god håndtering også av slike saker. 
 
På den annen side – og det er naturlig – er de 3 RESOene opptatt av sin nærhet, mens 
NLSH sine representanter ivaretar helheten. Det er utfordrende. 
 
Etableringen av 3 RESO var et resultat av sterke og begrunnede ønsker fra 
kommunesiden. Når en nu har prøvd dette i 2 år, viser det seg at også kommunesiden 
ønsker endringer, jfr. referatet fra Arbeidsgruppens møte 3.1.13. 
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Adm. dir har lagt vekt på en god prosess i forhold til en evt. endring av 
organisasjonsformen. Arbeidet har derfor tatt noe lengre tid enn planlagt. 
 
RESOs sak/vedtak vil bli oversendt både regionrådene og den enkelte kommune for 
videre behandling. 
Saken vil også bli behandlet i Nordlandssykehusets styre. 
 
Idet en viser til saksfremlegget forslås følgende 
 

Vedtak: 
 

1. Det etableres ett overordnet administrativt samarbeidsorgan mellom 
kommunene og Nordlandssykehuset helseforetak 

2. Det etableres ett overordnet politisk/administrativt/faglig dialogforum. 
3. Det overordnede administrative samarbeidsorganet kan ved behov oppnevne 

ulike kliniske samarbeidsutvalget (KSUer), eller andre permanente – eller ad-
hoc utvalg, herunder  evt. ”kunnskapsmøter” knyttet til økonomiproblematikk 
partene imellom. 

4. Vedlagte forslag til vedtekter for Overordnet Administrativt Samarbeidsorgan 
anbefales vedtatt. 

5. Etter behandling i RESOene oversendes saken den enkelte kommune for 
videre behandling. 

6. Inntil ny organisering er kommet på plass, fungerer dagens modell med 
RESO. 
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MANDAT OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) 
 
Anbefalt vedtatt i RESO Salten 6.2.13 
 
§ 1 Formål  
 
Overordnet samarbeidsorgan (heretter OSO)  har som hovedformål å utvikle et 
velfungerende samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF (heretter 
helseforetaket), for dermed å legge  til rette for gode og sammenhengende 
pasientprosesser/pasientforløp. I tillegg bidra til god gjennomføring av 
Samhandlingsreformen med særlig fokus på inngåtte tjenesteavtaler. 
 
§ 2 Oppgaver  
 
I tråd med formålet skal OSO ha følgende oppgaver:  
 
Følge opp Overordnet Samarbeidsavtale mellom Nordlandssykehuset HF og 
kommunene, herunder: 
  

• Avklare saker av prinsipiell, administrativ, faglig og økonomisk karakter, samt 
gjensidig informasjonsutveksling. 

• Oppnevne medlemmer – og gi mandat/oppdrag til -  eventuelle kliniske 
samarbeidsutvalg (KSU).  KSU er et ad-hocutvalg på faglig nivå og har 
brukerrepresentanter. 

• Godkjenne retningslinjer for samarbeid der det er nødvendig og formålstjenlig. 
• Avgjøre uenighetssaker  
• Evaluere overordnet samarbeidsavtale årlig 
• Avvikle en årlig felles samhandlingskonferanse 
• Avvikle en årlig dialogkonferanse med deltakelse fra kommunalt politisk nivå og 

styrenivå i helseforetaket.  
 
§ 3 Representasjon  
 
OSO har 14 medlemmer, hvor helseforetaket og kommunene har 7 representanter hver. 
Kommunenes representanter oppnevnes av kommunene via de etablerte regionrådene.  
 
Regionene har slik representasjon: 
 
Salten   3 medlemmer 
Lofoten  2 medlemmer 
Vesterålen   2 medlemmer 
 
Nordlandssykehusets HFs representanter oppnevnes av direktøren.  
 
Medlemmene oppnevnes for 4 år av gangen. 
 
Medlemmene er administrativt eller faglig personell. 
 
En brukerrepresentant, oppnevnt av Brukerutvalget  v. helseforetaket, har møte- og 
talerett.  
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Fylkeslegen/representant  for fylkeslegen i Nordland har møte- og talerett.  
 
Arbeidstakerne representeres med ett medlem fra hver av partene. Disse har møte- og 
talerett. 
 
Det oppnevnes personlig vara for alle faste representanter. Vararepresentantene får 
tilsendt alle saksdokumenter og kan møte på alle møtene, men har stemmerett bare når 
fast representant er fraværende. Forfall meldes sekretariatet så raskt som mulig. 
Vararepresentant innkalles av sekretariatet.  
 
§ 4 Myndighet  
 
Konkrete samarbeidstiltak som krever interkommunal enighet, skal forelegges OSO før 
iverksetting.  OSO kan innenfor de delegasjonsfullmaktene medlemmene til vanlig har, ta 
beslutninger på vegne av kommunene/helseforetaket. Begrensninger som følger av 
lovverk og overordnet samarbeidsavtale gjelder.  
 
Øvrige saker og tiltak som har vesentlige økonomiske eller andre konsekvenser og som 
går ut over den fullmakt partene har, må behandles på ordinær måte i kommunene og 
helseforetaket før eventuell behandling i OSO. 
 
§ 5 Budsjett  
 
OSO har ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader, inkludert 
kostnader knyttet til de årlige samhandlingskonferansene.  
 
§ 6 Arbeidsform  
 
OSO konstituerer seg selv. Ledelse alternerer mellom kommunene og helseforetaket. 
Leder velges for 2 år av gangen. 
 
Sekretariatsfunksjon ivaretas av helseforetaket. Saker som ønskes tatt opp i OSO meldes 
sekretariatet. 
OSO kan opprette egne utvalg og arbeidsgrupper, og kan for øvrig innkalle andre 
representanter ved behov.  
 
Om møtevirksomheten:  
 
1.  OSO har møte ca 6 ganger pr. år  
2.  Møtene er åpne.  
3.  Møter kan avholdes som fysiske møter, videokonferanse eller telefonmøte  
4.  Det utarbeides og vedtas møteplan for hvert kalenderår før året starter  
5.  Leder/nestleder/sekretariat samarbeider om å sette opp saksliste. 
6.  Saker til OSO må meldes senest  4 uker før møtet 

Om det skal gjøres unntak må det ha leders godkjenning og saken må være så viktig 
at den ikke kan utsettes til neste møte. 

7.  Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes medlemmer og varamedlemmer senest 3 
uker før møtet  

8. Innkalling, dagsorden og sakspapirer sendes kun på mail  
9.  OSO kan ikke gjøre beslutninger i saker som ikke er meldt og utsendt på forhånd  
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10.  Kun OSOs 14  medlemmer har stemmerett  
11.  OSO er beslutningsdyktig med det antall medlemmer som møter  
12.  Der ikke annet er bestemt tas avgjørelser ved simpelt flertall. 
13.  Ved avstemming hvor det ikke oppnås enstemmighet, skal det protokolleres hvordan 

den enkelte har stemt.  
14.  Referater anses godkjent dersom møtedeltakerne etter en frist på 4 døgn ikke har gitt 

tilbakemelding om ønskede endringer  
15.  Referat fra møter skal være tilgjengelig for alle interesserte senest en uke etter møtet  
16.  Referater legges ut på kommunenes og Nordlandssykehusets hjemmeside. 

Sekretariatet sender møtereferat til kommunenes postmottak. 
17.  Det kan i spesielle tilfeller innkalles til ekstraordinære møter med minimum en ukes 

varsel  
18.  Leder, nestleder og sekretariat danner et arbeidsutvalg, for prioritering av saker til 

OSO  
 
§ 7 Endringer i vedtektene  
 
OSO kan med 2/3 flertall av de fremmøtte deltakerne foreslå endringer i vedtektene. 
Vedtektsendringene drøftes på et møte, og endelig forslag drøftes i påfølgende møte. 
Forslag til vedtektsendringene må deretter behandles i kommunene og i helseforetaket før 
de er gyldige. 
 
§ 8 Nye lover og forskrifter 
 
Om endringer i OSOs vedtekter nødvendiggjøres av endringer i Lover og/eller forskrifter 
taes dette opp ved første anledning og endringer foretaes. 
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SR-sak 03/13 SALTEN OLJE- OG GASSUTVALG: 
PETROSTRATEGIER FOR SALTEN 

 

Sammendrag 

Salten olje- og gassutvalg behandlet i møte den 28. januar 2013 aktivitetsplan for 2013, 
samt petrostrategier for Bodøregionen. Det ble besluttet at vedtatt aktivitetsplan og 
petrostrategier skal sendes til Salten Regionråd for endelig behandling. 

Salten olje- og gassutvalg har videre besluttet at benevnelsen «Bodø og Salten» skal utgå 
og erstattes med «Bodøregionen». 

Se vedlagte referat for mer informasjon. 

 

Vedlagt følger: 

1. Oversikt over utførte aktiviteter 2012 

2. Forslag til aktivitetsplan 2013 

3. Justering i vedtatt Petrostrategi. 

Salten olje- og gass utvalg ønsker at begrepet «Bodø og Salten» skal utgå og 
erstattes med «Bodøregionen». 

 

Vurdering 

Prosjektleder Anne-Britt Norø er invitert til regionrådets møte den 28. februar for å orientere 
om status for arbeidet i Salten olje- og gassutvalg, samt videre framdrift og oppfølging av 
Petrostrategier for Bodøregionen. 

Salten olje- og gassutvalg ønsker innspill og tilbakemelding på petrostrategiene og 
aktivitetsplan for 2013.  

Det er satt av til sammen 1 time til orientering og debatt omkring petrostrategier og 
aktivitetsplan for Salten olje- og gassutvalg. 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

2. Aktivitetsplan for 2013 og justering av petrostrategier for Bodøregionen vedtas med 
de innspill som framkom i møtet. 

 

Bodø, den 20.2.2013   

 

Kjersti Bye Pedersen 
Sekretariatsleder 
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Trykt vedlegg: 
1. Referat fra møte i Salten olje-og gassutvalg 28. januar 2013 
2. Oversikt over utførte aktiviteter 2012 
3. Forslag til aktivitetsplan 2013 
4. Justering i vedtatt Petrostrategi. 
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Referat fra møte i Salten olje- og gassutvalg 
mandag 28. januar 2013 

 
Tid: Mandag 28. januar 2013  kl 13.00 – 15.00 
 
Sted: Salten Regionråds lokaler, Prinsens gate 113 A, Bodø. 
 
Tilstede:  Ordfører Per Swensen, Meløy kommune 

Ordfører Ole Henrik Hjartøy, Bodø kommune  
Ordfører Siv Anita Brekke, Fauske kommune  
Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål kommune 

 
Forfall:   Ordfører Rolf Steffensen, Leder Salten Regionråd 
 
Admin:  Anne-Britt Norø, Team Bodø Utvikling 
   
Referent:  Anne-Britt Norø, Team Bodø Utvikling 
 
 
Sak: Innkalling, saksliste. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
 
Sak: Godkjenning av referat fra møte 14. januar 2013 
Referatet ble enstemmig godkjent. 
 
Sak: Utførte aktiviteter 2012 
Forslag til aktivitetsoversikt for 2012 ble gjennomgått. 
 
Styret tok aktivitetsoversikten enstemmig til etterretning. 
 
Sak:  Forslag til aktivitetsplan 2013 
Prosjektgruppens forslag til aktivitetsplan ble diskutert. 
 
Det ble besluttet at benevnelsen «Bodø og Salten» skal utgå og erstattes med 
«Bodøregionen». 
 
Det ble enstemmig besluttet at Gunnar Skjellvik, Sjøfossen Næringsutvikling skal bli medlem 
i prosjektgroppen som arbeider med prosjekt 5: Langsiktig tilrettelegging av areal og 
transport.  
 
Det ble diskutert rundt noen av forslagene til aktiviteter for 2013.  
 
Det ble enstemmig besluttet at medlemmene innen 15. februar skriftlig skal sende forslag til 
endringer som ønskes. Endelig beslutning vil deretter skje i e-post møte. Vedtatt aktivitetsplan 
skal deretter sendes Salten Regionråd for endelig behandling. 
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Sak:   Endring av vedtatt petrostrategi for Bodøregionen. 
Under behandling av aktivitetsplan 2013 ble gjeldende Petrostrategi for Bodø og Salten, 
vedtatt i Bystyret i Bodø PS 10/118 i møte 28.10.2010 og Salten Regionråd 26. november 
2010; SR-sak 43/10 diskutert. 
 
Salten olje- og gassutvalg ønsker en spissing av satsingsområdene.  Det ble besluttet at 
medlemmene innen 15. februar skriftlig skal sende de forslag til endringer som ønskes 
gjennomført. Forslag til nye strategier vil bli behandlet i e-post møte. Nye strategier skal tas 
til behandling i Salten Regionråd 28. februar – 01. mars då. 
 
Sak: Økonomi – orientering  
Sammenstilt regnskap for Team Bodø KF og nytt samfunnskontor er ennå ikke avsluttet. Det 
ble orientert om at det i 2012 har vært et lite underforbruk i forhold til budsjett. 
 
 
 
Bodø, 04.02.2013 
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PETROSTRATEGI FOR BODØ OG SALTEN                                OVERSIKT OVER UTFØRTE AKTIVITETER     PERIODE: 2012 
 
Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal være et kompetanse område  Anne-Britt Norø 
Etablering av møteplasser/nettverk for næringslivet i regionen. 
 
Gjennomførte tiltak: 
Avholdt 2 møter med Petro Arctic og Bodø Næringsforening for etablering av Salten olje- og 
gassnettverk  
 
Avholdt 5 lunsjmøter i samarbeid med NPF avd Nordland og Bodø næringsforum der regionalt 
næringsliv, offentlig virksomhet, org. og interessegrupper blir invitert til åpent møtplass: 

- Fremtidig ingeniørutdanning i Bodø ved Pål Pedersen, UiN 
- Er Bodø med Lille Hjartøy klar for oljerelaterte næringer v/ Trond Åmo, PL 
- Leverandørstrategi Asta Hansteen v/  Kjell Giæver, Petro Arctic  
- Petrostrategi for Bodø og Salten v/Anne-Britt Norø, PL 
- Rappgruppens nye eierstruktur og satsing v/ Inge Henning Andersen, eier og adm dir. 
 

Arrangerte « Icebreaker meeting» 14. mai for aktuelle kontraktspartnere og underleverandører 
Aasta Hansteen. Samarbeid med Statoil. 
 
 Olje og gass seminar i Meløy, 12. november. 
 
 

Presentere Petrostrategi for regionalt og nasjonalt 
næringsliv, offentlige og kompetansemiljøene.  
Få innspill og erfaringer. 
 

ABN 

 
 

  

Aktivitet/ tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Saltens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres  Anne-Britt Norø 
Aktivitetsplan 2012 utarbeidet Lage en oversikt over hva, hvor, hvem, når og hvilke 

aktiviteter som skal iverksettes. 
 

Fagmessedeltakelse 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på OTC i Houston 
Deltakelse på ONS i Stavanger 
 

Markedsføre regionen og kontakte utvalgte aktører 
på messen i henhold til handlingsplan for 
Petrostrategien 
 
Team Bodø har hatt regionalt ansvar for deltakelse 
på ONS 2012. 
 

ABN 
 
 
 
 
 
 

Alliansebygging og påvirkningsarbeid 
 

Øke innflytelsen og kunnskap hos myndighetene om 
viktige saker for regionen gjennom korrekt og 

ABN 



  Vedlegg SR-sak 03/13 
Gjennom arbeid i Kontaktutvalget for olje og gass i Nord Norge og Norskehavsrådet er det 
løpende blitt arbeidet med alliansebygging og påvirkningsarbeid  
 
Det er etablert politisk kontakt for å styrke samarbeidet med: 

o Hammerfest   
o Kirkenes 
o Lofoten og Vesterålen 
o Stjørdal 
o Kristiansund 
o Aberdeen 

 

sakelig informasjon. 
 
 
 
Skape synergi og styrke hverandres fortrinn 
gjennom felles innsats. 

Øke synlighet i mediene 
 
Gjennomførte tiltak: 
Møte avholdt med infoavd. Bodø er blitt avholdt 
 

Kontakter lokal/regional media ved arrangement og 
større tiltak 
 
 
Skape regional og nasjonal synlighet særlig gjennom 
arrangement av lunsjmøter, samt ved deltakelse på 
messer 

Alle 
 
 
 

Øke kunnskapen om regionen og bedre kontaktmulighetene for interessenter 
 
Gjennomførte tiltak: 
Har bedt om å få en fremtredende plass på Bodø kommunes nye nettside. 

Skape økt interesse, engasjement og deltakelse 
gjennom bruk av flere kommunikasjonskanaler 
 
 
Lagt  «på is» på grunn av arbeid med ny portal. Ny 
portal  vil presenteres 5. februar 2013 

Trond Åmo 
 
 
 

Møte aktører og myndigheter samt øke kunnskap og markedsføre 
 
Gjennomførte tiltak: 
Deltakelse på konferanser: 
o Bodøseminaret, Bodø 26. januar 
o Norskehavskonferansen, Stjørdal 8. mars 
o Helgelandskonferansen, Sandnessjøen 5-6 juni 
o Novemberkonferansen, Narvik 20-21 nov. 
o Kunnskapsinnhenting, Svolvær 23. november 
o Nordområdekonferanse, Harstad 28. og 29. november 
 
 
Laget  profileringsbrosjyre,  engelsk  
 
Laget presentasjonsmateriell 
 

 
 
 
Prosjektansvarlig er også ansvarlig arrangør av 
Bodøseminaret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABN 
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Presentert petrostrategien i regionen for: 
o Rådmenn, næringssjefer, ordførere, infosjefer 
o Næringsforeninger 

 
Presentert petrostrategien for Brysselkontoret og deres inviterte 
 
Startet utvikling av en langsiktig strategi i forhold til uåpnede områder i NØ Norskehav 
o Aktiv i Oljedepartementets kunnskapsinnhentingen 
o Strategiske partnere 
o Felles strategi, budskap og handlingsplan 
o Samhandling med regionråd i Lofoten og Vesterålen 
o Samhandling med og mellom Nordland Troms og Finnmark fylkeskommuner 
o Møte med Statoil v/Morten Loktu og Torolf Christensen 
 
 
Avholdet løpende møter med aktører som: 
o Nordland Fylkeskommune 
o Stortingsrepr fra Nordland. 
o Diverse utvalg 
o Komite medlemmer på Stortinget 
o Olje – og energi departement 
o Div direktorat 
o Kystverket og NOFO 
o Norsk olje- og gass 
o Lisenshavere 
o Bore- og basemiljøer 
o Større leverandører 

 

 
Økt kunnskap, engasjement og for å få innspill til 
aktiviteter 
 
 
 
 
Styrke deres kunnskap om regionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Markedsføre petrostrategien 
Markedsføre Bodø og Salten 
Markedsføre Salten som lokaliseringssted 
 
 

ABN 
 
 
 

ABN 
 
 

Styringsgruppen 
ABN 

 
 
 
 
 
 
 

Styringsgruppen 
ABN 
Alle 

 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjon ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Anne-Britt Norø 

Faktainnhenting/argumentasjon 
 
Utførte tiltak: 
Vurdering av infrastruktur, flaskehalser og muligheter 
Avholdt møte med OED v/ ekspedisjonssjef Ole-Anders Lindseth   
Møter med Statoil og Agenda Kaupang ifm Aasta Hansteen 

Styrke muligheten for fremtidig driftsorganisasjon i 
Bodø 
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Løpende Informasjon og påvirkning 
 
Utførte tiltak: 
Aktivt deltakelse i høringsrunder 

• Formannskaps sak 7. mars vedr forslag til program for KU av Aasta Hansteen (PL 218) 
• Formannskap sak 21. november vedr plan for drift av Aasta Hansteen 

 
I politiske prosesser tidlig vår ble det fra Nordland side gitt støtte til lokalisering av 
driftsorganisasjon Aasta Hansteen til Harstad. Det betydde at det ikke var grunnlag for å jobbe 
videre med lokalisering i Bodø. 

 
Løpende markedsføring av Bodø ved å møte lisenshavere, deltakere i lisenser og seismikkjøpere 

• Møter med Statoil, ConocoPhillips, Shell, Wintershall, RWE Dea, Eni, North Energy, Total 
og Lundin 
 

Løpende markedsføring av Bodø ved å møte politikere, komiteer, departement og direktorat. 
 
Har samarbeidet med fylkeskommunen om felles aktiviteter og utspill der det har vært naturlig 

Fremtidig etablering av service- og støttefunksjoner 
i Bodø 

 

 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Meløy skal være det naturlige lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på 
Nordlandssokkelen 

 Finn Nordmo 

Det er blitt innhentet kunnskap om prosjektøkonomiske forhold 
 
Deltakelse i Industrigruppen Nord. 
 
Utførte tiltak: 
Rapport er utarbeidet av Berge til industrigruppen vedr ilandføring til Nordland  
 
Industrigruppen har fått utarbeidet studie på vegne av Fylkeskommunen vedr økt bruk av 
naturgass til industrielt formål. 
 
Deltakelse på: 
o OTC 

 

Få ilandføring av gass til Meløy 
 
 

 
 
 
 

Det er blitt avholdt en rekke møter med aktørers som:  
o Statoil vedr ilandføring fra Aasta Hansteen 
o Gassco 

 
Presentert synspunkt på behovet for ilandføring til 
Meløy 
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o Industrikonsern 
o Emas 
o Erfaringsutveksling med prosjektdirektør på Ormen Lange: Tor Tangen 

 
 
 

  

Aktivitet Mål Ansvarlig 
Langsiktig tilrettelegging av areal og transport  Trond Åmo 
Det er avholdt en rekke møter med aktører for å avdekke flaskehalser og arbeide for å fjerne 
disse: 
o Fly 
o Helikopter 
o Servicenæring 
o Havn 
o Andre 

 
Det er blitt utarbeidet en rekke rapporter i forhold til en fremtidig utbygging av Lille Hjartøy. Det 
er vedtatt at Lille Hjarøy prosjektet skal videreføres. 
 
Det er etablert et samarbeid med nærliggende kommuner om arealutnyttelse til industrielt 
formål i Gildeskål og Meløy. 
 
Befaring i Gildeskål er gjennomført (15.08) og Gildeskål er blitt gjort oppmerksomme på 
mulighetene beskrevet i Kystverkets rapport. 

Øke kunnskapen om arealbetingelser for å bedre 
tilrettelegging av arealer til virksomheter innen olje- 
og gassnæringen. 
 
 
 
 
 
Avdekke forhold som kan være til hjelp for en bedre 
arealmessig tilrettelegging. 
 
 
Kartlegge og synliggjøre mulige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Salten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Har markedsført mulig base/næringsareal mot potensielle brukere: 
• OTC 
• ONS 
 
Utførte tiltak: 
Laget en visualisering og en presentasjon av prosjektet Lille Hjartøy 
 
Avholdt møter/besøk hos 
o ASCO 
o NorseaGroup 
o CCB 
o Tananger 
o Vestbase 
o Kværner  

 
Samtaler med andre mulige brukere av basen. 

Synliggjøre Bodø og Salten som et fremtidig 
attraktivt område for etablering av virksomheter. 
 
 
 
Synliggjøre mulige fremtidige næringsarealer for 
olje- og gassvirksomheter i Bodø. 
 
 
Få økt forståelse av arealmessige forhold som har 
innvirkning i tilretteleggelse av industriarealer 
knyttet opp mot olje- og gassvirksomheter. 
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Aktivitet Mål Ansvarlig 
Det skal legges til rette for økte leveranser med et bredt leverandørmiljø  Anne-Britt Norø 
Prosessen rundt Aker Solutions er evaluert for å finne ut hva som er de sterke og svake sidene til 
Bodø  
 
Møter med selskaper som kan tenke seg å etablere seg i regionen i forbindelse med Aasta 
Hansteen, samt ved gjenåpning av Nordland VI. 
 
Løpende kontakt med aktuelle bedrifter og besøke de som viser interesse 
 
Løpende oppfølging og dialog med selskaper som vurderer å etablere seg i regionen 

o Siemens, Arne Spetalen 
o Technip, Odd Strømsnes 
o Subsea 7 
o FMC 
o KNM Hydraulikk v/ Johnny Mortensen 
o Statoil – Diverse møter inkl satsing på overvåking, beredskap, sikkerhet  
o Andre 

 
Løpende samarbeid med: 

o LO 
o NHO 
o Bodø Næringsforum 
o LUNN 
o Innovasjon Norge 
o Statoil 
o LOVE Petro 
o Petro Arctic 
o Norsk Industri olje & gass 

 
Regionens leverandørindustri er sterk. Omsatte for 665,9 mill kr i 2011; jfr Levert 2012 
Løpende stimulere, samt  kontakt med bedrifter for å få  videreutvikling av eksisterende 
bedrifter i regionen 
 
 

Bli bedre til å håndtere henvendelser fra store 
virksomheter og til å presentere Bodø og regionens 
fortrinn. 
 
 

ABN 
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Aktivitet Mål Ansvarlig 
Bodø/Salten skal arbeide for at kunnskap om petroleum inngår i lokale og regionale 
utdanningsinstitusjoner 

 Anne-Britt Norø 

Har aktivt fulgt opp arbeid med å få utdanning innen tekniske fag som ingeniør og petro ved UiN. 
 

Vært pådriver for å få økt kunnskap om petro i skolen, samt etablering av ingeniør undervisning i 
Meløy. 
 
Samtaler med oljeselskap vedr lærlingeordninger. 

Få flere studieplasser innen ingeniør og petro inn på 
UiN. 
 
 
 

ABN 
 
 

MNU 

 
 

  

Aktivitet/tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø skal bidra til at Nordland får en ledende rolle innen oljevern, beredskap, overvåking og 
redning innenfor petroleumssektoren. 

  

Etablere forprosjekt for en styrking av kystnær beredskap 
Tiltak: 
 
Etablert begrepet: «The capital of safety and security in Arctic Europe» 
 
Avholdt møter med Ottar Skog og han er engasjert til å utrede aktuelle,relevante tiltak 
 
Har avholdt møter med Salten IUA, NOFO og Kystverket,  
Har bedt om tilbud fra tre utredere 

o Agenda Kaupang 
o DNV 
o Norwegian Petro Service AS (DNV) 

 
Avholdt møter med beredskapsansvarlige for oljeselskapene, Statoil, RWE Dea. 
Avholdt møter med sentrale aktører innen beredskap, DSB, Kystverket, NOFO. 
Avholdt en rekke møte med departement, og stortingsrepresentanter om beredskap og 
sikkerhet. 
 

 
 
Div tiltak før oppstart av forprosjekt 
 
 
 
 
 
Startet arbeid med tanke på hvordan forprosjektet 
skal organiseres 
 
 
Det vil bli etablert et eget utviklingsprogram 
«Sikkerhets- og beredskapshovedstad» 
 

ABN 

BarentsWatch: 
Møter med UD, OED, Kystverket og medlemmer relevante komiteer for oppfølging. 

Få BarentsWatch lukket del lagt til Bodø. 
Presentere argumenter for lokalisering i Bodø 

ABN 

Laget høringsuttalelser  til KU for „Aasta Hansteen“ 
Sendt uttalelse med vedtak av 7. mars og 21. november. 

 ABN 

Innledet samarbeid med regionene i Lofoten og Vesterålen 
Fremmet Røst, og Værøy sine synspunkter i høringsuttalelse  
 

 ABN 
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Cap and Contain 
Startet arbeid med å få Bodø som base for enheten som skal dekke Europa, Vest-Afrika og Arktis 
Nordland fylkeskommune har prosjektledelsen for selve etableringen. 

 IM 
ABN 

 
 

  

Aktivitet/ Tiltak Mål Ansvarlig 
Bodø og Salten skal aktivt bidra til Kunnskapsinnhenting (KI) vedrørende Nordland VI, VII og 
Troms II 

 Anne-Britt Norø 

Samarbeide aktivt med OED 
o Gitt innspill til KI 
o Møte i regionrådet 14. juni 
o Høringsmøte i Bodø 8. august 
o Deltakelse på høringskonferanse 23. november 
Deltatt på de arenaer der våre syn ble presentert 

Få gjennomslag for regionens synspunkter hos OED.  

Møter 
o Gitt innspill til delrapportleverandører 

 
 
. 
 

 

 
 
Aktivitet/ Tiltak Mål Ansvarlig 
Mulighetsstudie for Bodø og Salten  Anne-Britt Norø 
Det er utarbeidet mulighetsstudie som beskriver industri, kraft, mineraler, kommunikasjon og 
lignende i regionen. 
 

Målet med å utarbeide dette materialet er 
synliggjøring og markedsføring av Salten og 
Nordland slik at regionen kan delta i konkurransen 
med å få etablert virksomheter ved økt aktivitet og 
funn i Norskehavet NØ. 
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Aktivitetsplan 
2013 

Petrostrategi for  

Bodø regionen 

2012 – 2014 
       
          (Versjon  18.02.13)  
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Forord 

Aktivitetsplanen skal på basis av «Handlingsprogrammet for 
Petrostrategi for Bodø regionen 2012-14» gi en systematisk oversikt 
over hvilke aktiviteter regionen skal iverksette, når og hvem 
som er ansvarlig.  

Aktivitetene som er beskrevet er alle utformet slik at de ivaretar 
hensynet til følgende to mulige scenarioer: 

•   Aktiviteter som iverksettes uavhengig av en avklaring om 
 leting på Nordland VI og VII. 

•  Aktiviteter som forberedes og planlegges før det foreligger 
 en avklaring om leting på Nordland VI og VII. 

Når avklaring om konsekvensutredning foreligger så vil dette bli tatt 
hensyn til i aktivitetsplanen. 

 

 

 

 

 

 

 

Strategier med tiltak 

1. Bodø regionen skal være et kompetanse område 
 

2. Bodø regionens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres 
 
3. Bodø skal være et lokaliseringssted for driftsorganisasjoner ved 

funn på Nordlandssokkelen. 
 

4. Meløy skal være det naturlige lokaliseringssted for ilandføring av 
gass ved funn på Nordlandssokkelen. 
 

5. Langsiktig tilrettelegging av areal og transport. 
 

6. Det skal legges til rette for økte leveranser med et bredt 
leverandørmiljø. 
 

7. Bodø regionen skal arbeide for at kunnskap om petroleum 
inngår i lokale og regionale utdanningsinstitusjoner. 
 

8. Bodø regionen skal bidra til at Nordland har en ledende rolle 
innenfor oljevern, beredskap, overvåking og redning innenfor 
petroleumssektoren. 
 

9. Bodø regionen skal aktivt bidra til Kunnskapsinnhenting (KI) 
vedrørende Nordland VI, VII og Troms II.  
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Prosjektorganisasjon: 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosjekteier 

Styringsgruppe 

Prosjektansvarlig 

Prosjektgruppe 

Delprosjekt 
1 

Delprosjekt 
3 

Delprosjekt 
4 

Delprosjekt 
5 

Delprosjekt 
2 

Delprosjekt 
6 

Delprosjekt 
7 

Delprosjekt 
8 

Delprosjekt 
9 
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Prosjekteier:  
Bodø kommune og Salten Regionråd  
    
Styringsgruppe: 
Salten Regionråd, Olje- og gassutvalg  

• Per Swensen, ordfører Meløy Kommune 
Vara: Arild Kjerpeseth, Meløy kommune 

• Ole Henrik Hjartøy, ordfører Bodø kommune 
Vara: Trud Berg, Bodø kommune 

• Siv Anita Brekke, ordfører Fauske kommune 
Vara: Finn Obert Berntsen, Saltdal kommune 

 Observatør: 

Petter Jørgen Pedersen, ordfører Gildeskål kommune 

 
Prosjektansvarlig: 
Anne-Britt Norø, Bodø kommune, Samfunnskontoret Utvikling 

 
Politisk referansegruppe: 
Meløy: 
Per Swensen, ordfører Meløy (H) 
Arild Kjerpeseth (AP) 
Odd Arne Stormo (SP) 
 
Bodø: 
Ole Henrik Hjartøy, ordfører Bodø (H) 
Tom Cato Karlsen (Frp) 
Trud Berg (AP) 
 

Prosjektgruppe: 
Anne-Britt Norø,         Bodø kommune, Samfunnskontoret Utvikling 
Finn Nordmo  Meløy Næringsutvikling AS  
Trond Åmo  Bodø kommune; Byplankontoret 
Per Melgård  Bodø havn KF 
(Ingvar Mathisen Bodø havn KF) 
  

Fremdrift, rapportering og evaluering: 
• Prosjektgruppen skal ha jevnlige møter. 
• Konsulenter innleies ved behov. 
• Styringsgruppen møtes en gang pr tertial; dvs tre ganger pr år. 
• Berørte kommuner orienteres minimum en gang pr år. 
• Salten Regionråd orienteres minimum en gang pr år 
• Berørte IUA orienteres minimum en gang pr år. 
• Evalueringsskjema benyttes på miniseminar om prosjekter der 

det er naturlig. 
• Evaluering etter 2014. 
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1. Bodø regionen skal være et kompetanse   
område 

 
Prosjektansvarlig: Anne-Britt Norø, Bodø kommune 
 
 
Aktiviteter i 2013: 
 
 
• Fortsette å informere og forsterke nettverksfunksjoner og bidra 

til kunnskapsdeling. 
 
• Avholde lunsjmøter i samarbeid med NPF avd Nordland og 

Bodø Næringsforening 
 
• Arbeide for å etablere Olje- & Gass-nettverk Bodø regionen 
 
 
 
Årlig budsjett 2 ukeverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Bodø regionens fortrinn skal synliggjøres og  
    markedsføres 
 
Prosjektgruppe:       Anne-Britt Norø, Bodø kommune 
   Erlend Willumsen, Bodø havn og 
   Lothar Maruhn, Meløy Næringsutvikling 
 
 
Aktiviteter i 2013: 
 
• Aktivitetsplan med tiltak ferdigstilles januar 2013 

 
• Fagmesser, deltakelse og markedsføring: 

o OTC: 3. – 9. mai. Delegasjonsreise. 
o ONS Norway: 19. – 21. august. Delegasjonsreise 
o Offshore Europe: 3. – 6. september. Delegasjonsreise 

eventuelt stand hvis mulig. 
 

• Alliansebygging, politisk og/eller administrativ møter med 
fylkeskommunene, stortingsrepresentanter,    
Lo-Ve, O6 gruppen og relevante departement og direktorat. 
 

• Aktiv salg og markedsføring av regionen. Synlighet i viktige 
arenaer for å fremme regionens posisjon til ringvirkninger av 
olje/gass aktiviteten. 
 
  

• Nett: Søke å få egen fane på Bodø kommunes nye nettside. 
Presentasjon av Petrostrategien og aktiviteter som gjøres. 
Utvikle bruk av sosiale medier til invitasjoner, nyhetsbrev, 
informasjon.  Ansvarlig Trond Åmo 
 

• Konferanser. Deltakelse på aktuelle konferanser. 
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• Studieturer og delegasjonsreise til Aberdeen for politikere og 
administrasjon, samt eventuelle temareiser til andre 
destinasjoner. 
 

• Landdag og internasjonalt seminar, (beredskap, overvåking). 
Planlegges 2013 – arrangeres 2014. 
 

• Presentasjon av Petrostrategi og delprosjektene i forskjellige 
fora. 
 

• Søke om å bli vertskap for nasjonale konferanser. 
 
• Kontakte ressurspersoner ved behov. 

 
• Utarbeide informasjonsmateriell, rullere mulighetsstudien etc 

 
• Innhente kunnskap og markedsføre regionen 

 
• Utvikle en langsiktig strategi i forhold til uåpnede områder 

NØ Norskehav 
o Finne strategiske partnere 
o Utvikle en handlingsplan 
o Samhandle med regionråd i Lo-Ve og 

fylkeskommune 
o Dialog med Statoil 

 
 
Årlig budsjett 42 ukeverk  
 
 
 
 
 

3. Bodø skal være et lokaliseringssted for drifts- 
    organisasjoner ved funn på Nordlands-    
    sokkelen. 
 
Prosjektansvarlig: Anne-Britt Norø, Bodø kommune 
 
 
Aktivitet i 2013: 
 
• Posisjonere regionen mot lisenshavere i NØ Norskehav om 

mulig drifts- og basefunksjoner i regionen 
 

• Være aktiv deltaker i høringsrunder 
 

• Arbeidet søkes gjennomført i samarbeid med Nordland 
fylkeskommune 
 
 

 
 
Årlig budsjett 1 ukeverk  
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4. Meløy skal være det naturlige lokaliseringssted    
    for ilandføring av gass ved funn på Nordlands- 
    sokkelen. 
 
 
Prosjektansvarlig: Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling AS 
 
 
Aktivitet i 2013: 
 
• Samkjøre/koordinere petro- og mineralprosjektet i Meløy og 

Salten. 
 

• Samkjøre med Fylkeskommunen en ilandføringsutredning 
/strategi og ha en beredskap for profilering av Meløy som 
ilandføringssted 

 

• Fokus på muligheter som T-rør gir i forhold til Polarled; dvs 
NSGI røret 
 
 

 

Årlig budsjett 2 ukeverk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Langsiktig tilrettelegging av areal og transport 
 
Prosjektgruppe:   Trond Åmo, Bodø kommune,  
   Per Melgård, Bodø havn og  
   Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling AS
   Gunnar Skjellvik,Sjøfossen Næringsutv.  

 
Aktivitet i 2013: 
 
• Det etableres en prosjektruppe som skal utrede mulighetene 

for petro relaterte areal i regionen. 
 

• Lille Hjartøy: Planleggings- og reguleringsarbeid for base, 
oppdatering av modellering og animasjon av løsning, samt 
utarbeidelse av fremdriftsplan i h.h.t. vedtak og hvilke areal som 
først vil bli tilgjengelig. 
 

• Bodø havn, utarbeide en oversikt over areal som på kort og noe 
lengre sikt kan tas i bruk til petroformål. 
 

• Gildeskål, Saura må konsekvens utredes før evt videre arbeid 
planlegges 
 

• Meløy,  Mesøya må avklares reguleringsmessig av  
  kommunen 
  Halsa, innhenting av mer fakta og evt   
  gjennomføre en mulighetsstudie (MNU) 
  Galtneset, innhenting av mer fakta og evt   
  gjennomføre en mulighetsstudie (MNU) 
 

• Utrede de eksisterende og potensielle havneareal i regionene 
som er egnet som base-/næringsareal 
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• Posisjonere regionen og kartlegge mulighetsrommet som 
supplerende senter for service og logistikk for aktører i NØ 
Norskehav 

 
• Arbeide for å etablere en supplerende lokasjon til eksisterende 

steder som servicesenter og helikopterbase 
 

• Møter med aktører innen fly og helikoptertrafikk, servicenæring, 
havn og andre for å søke å avhjelpe og avdekke flaskehalser, 
muligheter og utfordringer ved aktivitet på Nordland VI. 

 
 

 
 
Årlig budsjett 20 ukeverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Det skal legges til rette for økte leveranser med  
    et bredt leverandørmiljø 
 
 
Prosjektgruppe:       Anne-Britt Norø, Bodø kommune 
   Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling 
    
 
Aktivitet i 2013: 
 
• Samarbeid og samhandling med Nordland fylkeskommune og 

andre viktige aktører (BRUS og UiN) 
 
• Øke kunnskapen om hvilke faktorer og kriterier som er viktig for 

å få til etablering av store virksomheter i regionen og  innhente 
erfaringer fra relevant næringsvirksomhet samt andre byer, 
regioner, land. 
 

• Øke synlighet, informasjonsarbeid, nettverksbygging  
 

o Lage en oversikt over de mest sannsynlige store 
virksomheter som kan tenkes eller som vurdere å 
etablere virksomhet i regionen og aktivt følge opp disse. 

 
o Bidra til å stimulere til videreutvikle eksisterende 

regionale bedrifter. 
 

o Eksempelvis å søke å etablere et samarbeide med 
LUNN, Innovasjon Norge, Statoil, LOVE Petro, Petro 
Arctic, LO; NHO Nordland, Bodø Næringsforum. 

 
• Arbeide for etablering av sentral, viktig leverandørbedrift i 

regionen. 
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• Arbeide for kontraktstruktur som tilpasses regionalt 
næringsliv 

 
• Kontakte selskap som har planer om å etablere seg i regionen 

 
• Kontakte og følge opp riggselskap 

 
 

 
Årlig budsjett 6 ukeverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Bodø regionen skal arbeide for at kunnskap om  
    petroleum inngår i lokale og regionale   
    utdanningsinstitusjoner. 
 
 
 
Prosjektansvarlig:    Anne-Britt Norø, Bodø kommune og 
   Finn Nordmo, Meløy Næringsutvikling 
 
Aktivitet i 2013: 
 
 
• Være en pådriver for å få øket kunnskapen om 

petroleumsnæringen generelt, samt om de fagområder som 
næringen etterspør. 
 

• Samhandling med UiN 
 

• Være initiativtaker til faglærling- og etterutdanningskurs og 
sertifiseringer (Meløy). 

 
• Møte Nordland fylkeskommune slik at de oppfyller sine 

forpliktelser som skoleeier 
 

  
Årlig budsjett 1 ukeverk  
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8. Bodø regionen skal bidra til at Nordland har en 
    ledende rolle innen overvåking oljevern, 
    beredskap, sikkerhet og overvåking   
 
Prosjektansvarlig:  Anne-Britt Norø, Bodø kommune  
   Per Melgård, Bodø havn 
 
Bodø har som ambisjon å skape et internasjonalt ledende miljø med 
sentre som skal bli de fremste innen overvåking, beredskap, 
oljevern og sikkerhet i de nordlige havområder.  
 
Aktivitet i 2013: 
 
• Forprosjekt for en styrking av kystnær beredskap. Styrking 

av Salten IUA samt samarbeid med Lofoten og Vesterålen. 
 

• Møter med departement, direktorat, tilsyn, organisasjoner, 
oljeselskaper om beredskap og sikkerhet. 
 

• Arbeide mot oljeselskap med krav til styrket overvåking og 
beredskap ved evt en gjenåpning av Nordland VI i 2014.  

 
• Innlede samarbeid med regionene i Lofoten og Vesterålen 

 
• Cap and Contain 

 
• Søke kunnskap og samarbeid med EUs ERNST avdeling i 

Lisboa. 
 

Arbeidet koordineres mot utredningsprogram “Sikkerhets- og 
beredskapshovedstad i nord”. 
 
Årlig budsjett 20 ukeverk  

9. Bodø regionen skal aktivt bidra til  
    Kunnskapsinnhenting (KI) vedrørende  
    Nordland VI, VII og Troms II 
 
 
 
Prosjektansvarlig: Anne-Britt Norø, Bodø kommune 
 
 
Aktivitet i 2013: 
 
 
 
• Følge opp innspillene til KI og søke å få gjennomslag for 

regionens synspunkter, gjennom å delta på de arenaer der det 
er mulig å få presentert vårt syn. 

 
• Styrking av overvåking, beredskap og sikkerhet samt 

infrastruktur og logistikk er et viktig tema i KI. Disse områdene 
må sammen med delutredning samfunnsmessige ringvirkninger 
følges spesielt opp. 

 

Årlig budsjett 3 ukeverk  
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Salten olje- og gassutvalg: forslag til endring i vedtatt Petrostrategi 
for Bodø regionen 
Bodø regionen skal være et operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten på 

Nordlandssokkelen.  
1. Dette innebærer å utvikle en sterk kompetanseklynge bestående av offentlig sektor (stat, 

fylke, kommune), kompetansemiljøene (Universitet/Høgskole, forsknings- og 
konsulentmiljø), næringsliv/leverandører, miljøer innenfor beredskap, overvåkning og 
redning, samt logistikk.  

1. Bodøs regionens fortrinn skal synliggjøres og markedsføres. Dette skal søkes utarbeidet 
og gjennomført: 
• Markedsføringsplan 
• Markedsføringsmateriell 
• Arbeide aktivt i nettverk og på messer 
• Politisk og administrativ alliansebygging 
• Øke kompetansen om olje/gass 
• Jevnlig kontakt med de store olje- og leverandørselskaper 
• Arbeide aktivt med å profilere Bodø som lokaliseringssted for driftsorganisasjoner og 

Meløy som ilandføringssted. 

2. Bodø skal være lokaliseringssted for driftsorganisasjoner ved funn på Nordlandssokkelen 
• Gjennomføre studie som viser utbyggings- og driftsorganisering ved onshore 

løsninger. 

3. Meløy skal være et naturlig lokaliseringssted for ilandføring av gass ved funn på 
Nordlandssokkelen. 
• Gjennomføre studie som viser løsning vedr valgte ilandføringssteder i Meløy 

4. Det skal foretas en langsiktig tilrettelegging for fremtidige funksjoner knyttet til petro 
aktivitet nærmere Bodø regionen 
• Planavklaring av aktuelle områder  
• Utarbeide løsninger for tilrettelegging for transport 

5. Det skal legges til rette for øke leveranser med et bredt leverandørmiljø 
• Tilrettelegger og støttespiller for bedriftsetablering og bedriftsutvikling. 
• Informere og legge til rette for at tunge aktører i bransjen etablerer seg i regionen. 

6. Bodø regionen skal arbeide for at kunnskap om petroleum inngår i lokale og regionale 
utdanningsinstitusjoner:  
• Arbeide for tilstrekkelig kunnskap om næringen ifm. generell undervisning og 

veiledning  
• Arbeide for utvikling av utdanning og kurs som gir relevant kompetanse for 

petroleumsnæringen.  

7. Bodø regionen skal bidra til at Nordland har en ledende rolle innenfor oljevern, 
beredskap, overvåkning og redning innenfor petroleumssektoren: 
• Igangsette prosjekt som ser på muligheter for innovasjon innen 

beredskap/overvåking. Prosjektet må gjennomføres i tett samarbeid med miljøet i 
Lofoten og kompetansemiljøet i Bodø. 

• Der det er naturlig skal Bodø ta posisjon som kompetanse- og logistikksenter for 
miljøovervåking og beredskap i tilknytning til forvaltningen av havområdene i nord. 

8. Det utarbeides en mulighetsstudie for Bodø regionen som eksempelvis skal beskrive 
industri, kraft, mineraler, kommunikasjon etc. i regionen. 
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SR-sak 04/13 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 22. – 23. november 2012.  
 
Ved gjennomgang av referatet viser det seg at siste sak som ble behandlet i møtet ikke er 
kommet med i referatet. 
 
SR-sak 57/12 Valg av representanter til arbeidsgruppe RESO/OSO 
Det ble orientert muntlig om saken, som ble fremmet med bakgrunn i møte i RESO Salten 
samme dag. Regionrådet ble bedt om å velge to representanter til en arbeidsgruppe med 
representasjon fra Salten, Lofoten og Vesterålen som skulle se på organiseringen av et 
fremtidig samarbeid mellom Nordlandssykehuset HF og kommunene. 
 
Enstemmig vedtak: 
Finn-Obert Bentsen og Rolf Kåre Jensen velges som Salten sine representanter til 
arbeidsgruppe RESO/OSO. 
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Referat fra møte i Salten Regionråd 22. – 23. november 2012 godkjennes med følgende 
tillegg:   

SR-sak 57/12 Valg av representanter til arbeidsgruppe RESO/OSO 
 
Enstemmig vedtak: 
Finn-Obert Bentsen og Rolf Kåre Jensen velges som Salten sine representanter til 
arbeidsgruppe RESO/OSO. 
 

 

Bodø, 20.02.2013 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 



   
  

   
 
 
REFERAT  

FRA MØTE I REGIONRÅDET 22. – 23. NOVEMBER 2012 PÅ FAUSKE 
 
Til stede: Monika Sande  Beiarn 
 Håkon Sæther  Beiarn 
 Ole Petter Nybakk  Beiarn  

 Tom Cato Karlsen  Bodø  (22.11) 
Ole H. Hjartøy  Bodø  (23.11)     

 Rolf Kåre Jensen  Bodø  
Morten Melå  Bodø 

 Ronny Borge  Fauske   
 Jørn Stene  Fauske   
 Even Ediassen  Fauske   

 Petter J. Pedersen  Gildeskål   
Geir Mikkelsen  Gildeskål  
Thrond Hjelseth  Gildeskål   

 Kjersti Steinsvåg Hansen Hamarøy     
 Jan-Folke Sandnes  Hamarøy  

Elin Eidsvik  Hamarøy 

 Arild Kjerpeseth  Meløy (22.11) 
 Jørgen Kampli  Meløy  

 Finn-Obert Bentsen  Saltdal 
Anne-Britt Sletteng  Saltdal 
Anna Welle  Saltdal 
  

 Asle Schrøder  Steigen  
 Kjell Arntsen  Steigen 
 Inge Albriktsen  Steigen 
  
     Anne Lise Lillegård  Sørfold   
 Anne Lise N. Arntzen  Sørfold   
 Torbjørn Winther  Sørfold   
 
I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen  Salten Regionråd    
 Heidi Robertsen  Salten Regionråd  
 Lindis Sloan  KUN under SR-sak 46/12 
 Kai Brynjar Hagen  Sunnhet i Salten under SR-sak 46/12 
 Trond Loge  Salten Friluftsråd under SR-sak 48/12 
 Lisbeth Glanfield  Salten Kultursamarbeid under SR-sak 50/12 
 Bjørn Godal  Salten Friluftsråd under SR-sak 51/12 
 Siv Anita Bjørnsen  Felles Ansvar i Salten under SR-sak 55/12 
    
  
   
Møtet startet torsdag kl 13.00. I Rolf Steffensen og Ole Henrik Hjartøy sitt fravær ble Monika 
Sande vagt til møteleder torsdag. Det var ingen merknader til innkallingen. Ole Henrik Hjartøy 
ledet møtet fredag. 
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SR-SAK 44/12  REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012 
 
Enstemmig vedtak: 
Referat fra møte i Salten Regionråd 20.– 21. september 2012 godkjennes. 
 
 
 
SR-SAK 45/12 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER  

  FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON 
Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012.  
 
a. Kjersti Bye Pedersen orienterte spesielt om følgende saker omtalt i saksfremlegget:  

1. Saltentinget 2012 - evaluering 
2. Status på arbeidet med vannforskriften i Salten regionen 
3. Barents Youth Film Festival er valgt som Nordlands prosjekt til markeringen av Barents-

samarbeidet 20 år. 
 
b.   Anna Welle orienterte om saker som hadde vært behandlet i rådmannsgruppas møte 21. – 
      22. november 2012. 

1. Samhandlingsreformen 
2. Eierskapsmeldinga 
3. Felles Ansvar – ruskontrakt 
4. Felles rutiner for fakturering 
5. Innkjøpssamarbeid 
6. På tur i Salten  
7. Nødnett 
8. Valg av Even Ediassen som ny leder i nettverket.   

 
c. Orienteringer fra komunene 
 Hamarøy kommune v/varaordfører Kjersti Steinsvåg Hansen orienterte om igangsatt pro-

sess vedrørende valg av ny styreleder for Nordlandsmuseet. Det er ønskelig at kommune-
ne som eiere er aktive i prosessen og spiller inn aktuelle kandidater. 

 
Enstemmig vedtak:  
Tatt til orientering. 
 
 
 
SR-SAK 46/12 SAMHANDLINGSPROSJEKTET SUNNHET I SALTEN 
Det vises til saksfremlegg datert 15.09.2012. Lindis Sloan og Kai Brynjar Hagen orienterte.  
 
Enstemmig vedtak: 

1. Rapporten «Evaluering Sunnhet i Salten/RESO Salten» datert 29. oktober 2012 fra KUN 
senter for kunnskap og likestilling tas til orientering.  

 
2. Regionrådet ønsker å vurdere videre samarbeidsformer i forhold til gjennomføring av 

folkehelse- og helse-/omsorgstjenester innenfor rammen av nåværende samarbeids-
strukturer. 

 
3. Regionrådet ønsker å vurdere fordeler og ulemper med RESO/OSO og at dette drøftes i 

forhold til videre samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF. 
 

4. Regionrådet setter temaet «Samhandlingsreformen fram mot 2016» på dagsorden i fe-
bruar-møtet med utgangspunkt i kommunenes erfaringer. 
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5. Alle som oppholder seg i Salten skal kunne påregne hjelp av forutsigbar kvalitet og om-
fang ved akutt sykdom, skade, vold eller terror. Det opprettes derfor snarest et prosjekt 
for utredning av full samorganisering av legevakttelefon, nødnett, operativ legevakt, bil- 
og båtambulanse samt brann/redningstjeneste for Salten-regionen. Nær funksjonell 
samordning med Salten politidistrikt og Hovedredningssentralen for Nord-Norge forut-
settes. Prosjektet må ha god kontakt med alle involverte og rapportere fortløpende til 
Salten regionråd. Finansiering: kr 150.000 av resterende skjønnsmidler. Prosjektnavn: 
Trygghet i Salten. Prosjektperiode: 4 mndr. Rådmannsgruppa i Salten gis utredningsan-
svaret. 

 
 
 
SR-SAK 47/12  SALTENSTRATEGIER 2012-2016 
Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012.  
 
Enstemmig vedtak: 

1. Forslag til Saltenstrategier for perioden 2012– 2016 vedtas som regionrådets strategi-
dokument for inneværende valgperiode.  

2. Dokumentet legges til grunn for prioriteringene av regionalt næringsfond for Salten.  

3. Saltenstrategiene konkretiseres i et handlingsprogram som utarbeides i samråd med 
programrådet for regionalt næringsfond. Handlingsplanen skal være retningsgivende for 
bruken av regionalt næringsfond. 

4. Innspillene som framkom under Saltentinget tas med i prosessen for utarbeidelse av 
handlingsplan for regionalt næringsfond. 

5. Slagord for Saltenstrategiene skal være «Slagkraftige Salten». 

 
 
 
SR-SAK 48/12 OPPSTARTSMELDING FOR FORVALTNINGSPLAN FOR SALTFJELLET 

– SVARTISEN NASJONALPARK 

Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012. 
 
Enstemmig uttalelse: 

1. Salten Regionråd gir sin tilslutning til innspillene gitt av Salten Friluftsråd. 
 

2. Salten Regionråd stiller seg kritisk til utvidelse av Saltfjellet – Svartisen Nasjonalpark. 
Regionrådet ønsker ikke at det legges hindringer for fremtidig utvikling innenfor næ-
ringsvirksomheter, kraftutbygging og samferdsel. 

 
3. Salten Regionråd forutsetter at jakt på fredet rovvilt innenfor parkens grenser blir tillatt 

og regulert innenfor kvoter satt av rovviltnemnda. 
 

4. En viktig atkomstvei til nasjonalparken fra vest, særlig om våren og forsommeren, er an-
leggsveien (Fjellveien) fra Fykan til Holmvassdammen. Dette er også den viktigste at-
komstveien til fjellområdene øst for Glomfjord og den planlagte Láhku nasjonalpark. I 
dag sikres åpning av Fjellveien rundt påsketider inkludert gjentatt brøyting utover våren 
gjennom en betydelig frivillig innsats fra Glomfjord Grendeutvalg og ved hjelp av spon-
sor- og tilskuddsmidler. Uten denne innsatsen vil ikke friluftsinteresserte få tilgang til 
disse fjellområdene før langt ut på sommeren. Det er nødvendig at Fylkesmannen i 
Nordland og Midtre Nordland nasjonalparkstyre bidrar for å få til en permanent ordning 
med åpning/brøyting av Fjellveien, for å sikre allmennheten tilgang til de to nasjonalpar-
kene på våren og forsommeren. 
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5. Sommerstid er turløypa fra Engenbrevatnet til turistforeningshytta Tåkeheimen en mye 

brukt innfartsåre til nasjonalparken fra vest. Denne løypa har en stigning på 1100 høy-
demetre i et svært krevende terreng, og av sikkerhetsmessige grunner er det behov for 
å ta en skikkelig gjennomgang av løypa og vurdere sikrings- og merketiltak. 

 
6. Mye brukte vinterløyper i nasjonalparken bør av sikkerhetsmessige årsaker mer-

kes/kvistes. Dette gjelder for eksempel vinterløypa over Svartisen til Tåkeheimen og 
løypenettet mellom hyttene lenger øst i nasjonalparken. Kvistmerkede vinterløyper er et 
vanlig sikkerhetstiltak i nasjonalparkene sørpå. 

 
7. Forvaltningsplanen bør legge opp til en soneinndeling med ulikt nivå av tilrettelegging og 

forvaltning. Randsoner innenfor nasjonalparken bør kunne åpnes opp for naturbasert 
næringsvirksomhet der det ligger til rette for det. Her bør en også kunne ha en mindre 
restriktiv motorferdselpraksis på snødekt mark, knyttet til næringsaktivitet og som tilret-
telegging for at bevegelseshemmede skal kunne oppleve naturen i nasjonalparken. 

 
8. Det bør kunne settes opp trimkasser med registreringsbøker i utvalgte områder i nasjo-

nalparken. Dette er et viktig tiltak for å fremme friluftsliv og folkehelse.  
 

9. Svartisvalmuen har sitt eneste voksested i Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark og er fredet 
både gjennom nasjonalparkens bestemmelser og en egen artsfredning i 2001. Sist på 
1980-tallet og først på 1990-tallet ble det gjennomført flere undersøkelser for å følge 
med utviklingen i bestanden av svartisvalmue. Forvaltningsplanen bør legge til rette for 
oppfølgende undersøkelser av denne sjeldne planten. 

 
 
 
SR-SAK 49/12 TRANSPORTPLAN NORDLAND – INNSPILL TIL HANDLINGSPROGRAM  
Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak:  
Det vises til brev fra Nordland fylkeskommune datert 10.10.2012 hvor kommunene inviteres til å 
delta i utformingen av handlingsprogrammene til Transportplan Nordland. Den enkelte kommu-
ne vil også sende sine innspill direkte til fylkeskommunen. Salten Regionråd ønsker å gi følgen-
de innspill til handlingsprogrammene: 
 
1. HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEG OG FERJESAMBAND 
Da handlingsplan for ”nye fylkesveger” ble lagt fram i 2009 hadde Salten Regionråd følgende 
prioritering, som fortsatt opprettholdes og som bes prioritert inn i handlingsprogram for fylkes-
veg og ferjesamband: 
 
Nyanlegg 

1. FV 813 ”Fjordvegen” Tverrvik - Kjelling   
2. FV 17 Bru Holandsfjorden 
3. FV 834 Steigen – Bodø 
En videreføring av Kystveien fra Bodø til Steigen vil kunne fungere som avlastningsvei for 
E6 i forbindelse med tunnelutbedringer gjennom Sørfold, samt ved utbedringer av andre 
flaskehalser lengre nord. 
 

Opprusting 
1. FV 17 Ørnes – Glomfjord 
2. FV 838 Skauvoll – Sund (Gjennomføres 2012) 
3. FV 835 Parsell Høydal - Skjelvareid 
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Rassikring 
1. Fv 472 Sandneslia (Gildeskål) 
2. Fv 633 Smådalen (Steigen) 

 
I transportplanen listes det opp syv transportruter som har restriksjoner i forhold til aksellast på 
10 tonn. Fem av disse transportrutene ligger i Salten, og det forventes at det jobbes aktivt for å 
fjerne disse begrensningene så snart som mulig siden dette har store konsekvenser i forhold til 
næringstransport. Salten Regionråd ber på bakgrunn av dette om at fylkeskommunen har fokus 
på følgende: 

− Utbedring av FV 812 Skar – Ljøsenhammer. Strekningen har i dag for liten vegbredde, og 
er et hinder for næringstransport. Strekningen er viktig i forhold til konkrete planer om mi-
neralutvinnning. Veien kommer inn under to av prioriteringskriteriene som nå legges til 
grunn i handlingsprogrammet. Dette gjelder fjerning av aksellastbegrensninger (8 tonn på 
FV 812 mot målet om 10 tonn på alle veier), samt fjerning av flaskehalser for nærings-
transport. 

− Utbedring av FV 530 Strømsnes – Valnesfjord Helsesportssenter 

− Utbedring av FV 830 Finneid – Sulitjelma 
 
− Fv.81 – fergesambandet Skutvik – Svolvær må opprettholdes og videreutvikles. Dette er 

viktig både i forbindelse med frakt av fisk, og for utvikling av reiselivsnæringen i Salten, Lo-
foten og Nordland. 

 
− Nasjonal Turistveg bør forlenges fra Saltstraumen til Kjerringøy/Tårnvik 
 
− Fastlandsforbindelse FV 466 Ørnes – Meløy med oppstart fergekai Mesøya 

Salten Regionråd bemerker for øvrig følgende: 
− Fv.17 har en spesiell funksjon i forhold til det øvrige fylkesvegnettet, dette gjelder både 

trafikkbelastning og standardkrav. Fv.17 er en alternativ transportveg til E6 og denne vegs-
trekningen er viktig både i forbindelse med frakt av godstransport og for utviklingen av rei-
selivsnæringen.  

− Fergene er en viktig del av vegnettet. Standard, sikkerhet, kapasitet og frekvens på ferge-
ne må derfor inngå som en viktig vurdering i et sammenhengende transportsystem. 

 
2. HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 

1. Skoleskyssordningens plass i kollektivtransporten bør vurderes og vektlegges. Eksem-
pelvis nevnes lange reiser/lange dager for en del elever i videregående skole i indre Sal-
ten. Kombinasjon med skole-/ekspress-/pendelbuss bør vurderes. 

2. Det bør utvikles ordninger/systemer for bestillingsskyss der drosjetilbudet er borte. Flere 
plasser i regionen kan det være aktuelt å få utredet bestillingsturer for buss og båt i 
samhandling med drosjer.    

3. Saltenpendelen er blitt et viktig kollektivtilbud i Salten. For å styrke Salten som BA-
region må det legges til rette for raske og sammenhengende pendelruter.  

Det bør gjennomføres utredninger/analyser som konkretiserer tiltak som må gjennomfø-
res for å øke togfrekvensen på ”Saltenpendelen” til et ønsket nivå. Dette omfatter bl.a. 
bygging av krysningsspor, styringssystemer og andre nødvendige tiltak. 

 
Saltenpendelen mellom Saltdal og Bodø må utvikles gjennom flere avganger og for-
lengelse til Røkland 
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4. Det må legges til rette for at Ytre Salten og Bodø knyttes sammen til en BA-region gjen-
nom flere hurtigbåtruter og fylkesvegsamband 

 
5. Salten Regionråd krever at Silverexpressen opprettholdes som i dag ved at Nordland 

fylkeskommune fortsatt tar ansvar for den norske del av reisetilbudet, dvs. strekningen 
Bodø-Jäckvik (Arjeplog). 

 
Salten Regionråd mener det ligger et potensial for en økning av antall reisende gjennom 
en bedre markedsføring av reisetilbudet, og anbefaler at Nordland fylkeskommune øker 
innsatsen på dette området.   

 
 
3. HANDLINGSPROGRAM FOR AKTIV TRANSPORT 
 
Gjennomgående sykkelruter 
Salten ønsker å legge til rette for reiselivsutvikling knyttet til aktive naturopplevelser. Dette bør 
skje gjennom fokus på gjennomgående sykkelruter langs fylkesvei 17 og fra Saltfjellet til Salt-
straumen, Kjerringøy og videre nordover mot Hamarøy og Steigen. Hovedutfordringen i forhold 
til utvikling av gjennomgående sykkelruter er trafikkbelastningen og tunellene på E6, spesielt 
strekningen Rognan – Fauske og Straumen -  Mørsvikbotn i Sørfold kommune, samt trafikkbe-
lastningen på riksvei 80. Vi ønsker derfor fokus på og utvikling av gode alternative traseer for 
gjennomgående sykkelruter i regionen langs de nevnte traseene. 
 
Gang- og sykkelveier i tettstedene og byene 
En grunnforutsetning for aktiv transport, er et rasjonelt og velfungerende gang- og sykkelveinett 
for brukeren i tettsteder og byer. I dette ligger sammenhengende strukturer for gående og syk-
lende, både i form av fysiske veier, felt og fortau og god skilting og informasjon. Arbeid med 
bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid, er også svært viktig her. I regionen pågår og plan-
legges det flere relevante prosjekt blant annet gang- og sykkelveiutbygging Hauanbrua – Krok-
dalsmyra i Fauske, Presteid – Oppeid i Hamarøy og Sørstrupen – Hestdalen i Bodø. Sistnevnte 
er et godt eksempel på at et fokus på å gi et godt tilbud for aktiv transport, ofte innebærer at en 
bør fristille seg fra eksisterende eller planlagte bilveitraseer. Det er behov for et løft på denne 
typen tilrettelegging i regionen, både ut fra et trafikksikkerhets-, folkehelse-, miljø- og arealdis-
poneringsmessig ståsted. 
 
 
4. HANDLINGSPROGRAM FOR INTERMODALE GODSTRANSPORTER 

1. Bodø har en viktig rolle som godsknutepunkt i Salten hvor Nordlandsbanen har sitt en-
depunkt og hvor gods (containere) blir overført til containerbåten «M/S Tege» for frem-
føring og distribusjon til Lofoten, Vesterålen, Ofoten, hele Troms og Finnmark fylker. I til-
legg kommer en del containere/semitrailere til Bodø for å fraktes over til Lofoten med 
«Vestfjordfergene». Dette intermodale knutepunktet medfører at Nordlandsbanen spiller 
en viktig rolle for godsframføring til og fra Nord-Norge. 

2. Det har lenge vært et krav (også fra EU) om at intermodale transporter skal prioriteres. 
Det legges opp til å flytte mye godstransport fra veg til bane og sjø. Hvis man ikke lyk-
kes med å videreføre og samtidig utvikle Nord-Norgelinjen medfører det at 14.000 con-
tainere flyttes fra sjø til vei. Dette er en alvorlig sak og en utvikling som går mot myndig-
hetenes intensjoner og pålagte krav.  
I den forbindelse ber Salten Regionråd om at Nordland fylkeskommune deltar med fi-
nansielle løsninger for å videreføre Nord-Norgelinjen. 

3. I forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 har transportetatene foreslått en ny incen-
tivordning for mer godstransport over på sjø og bane.  
Salten Regionråd ber om at fylkeskommunen jobber for at denne ordningen tas inn i 
NTP og at Nord-Norgelinjen tildeles midler til å videreutvikle den intermodale transport-
korridoren til og fra Nord-Norge. 
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4. Et viktig vegprosjekt for Nordland er tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv.77. Prosjektet må 

ses i sammenheng med utbedring av E6 på strekningen Sørelva-Borkamo. Statens 
Vegvesen har igangsatt reguleringsarbeidet for Rv.77. Salten Regionråd ber om at 
Nordland fylkeskommune opprettholder sitt vedtak om å avsette 50 millioner kroner 
gjennom DA-midlene (kap 551 post 61) i perioden 2010-2013 til realisering av tunnel 
gjennom Tjernfjellet.  

 
Salten Regionråd ber om at fylkeskommunen jobber for at vegprosjektet tas inn i NTP. 

 
 
SR-SAK 50/12 KONTINGENT 2013 SALTEN KULTURSAMARBEID 
Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012 
 
Enstemmig vedtak: 
Kommunal kontingent for Salten Kultursamarbeid i 2013 fastsettes til kr 6,57 pr. innbygger. Dif-
feransen i forhold til budsjettert kontingent – kr 268.000 – bevilges av tilskudd fra IRIS-fondet 
som er øremerket Salten Regionråd. 
 
 
 
SR-SAK 51/12 SYKKELLØFTET SALTEN – TILTAK I KOMMUNENE 
Det vises til saksfremlegg datert 16.11.2012. Bjørn Godal orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Tas til orientering. 
 
 
 
SR-SAK 52/12 HØRING – FYLKESPLAN FOR NORDLAND 
Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012.  
 
Enstemmig vedtak: 
Regionrådet delegerer til Arbeidsutvalget å utarbeide en felles høringsuttalelse på vegne av 
Salten Regionråd basert på de innspill som framkommer i regionrådsmøtet på Fauske, samt 
innspill fra den enkelte kommune i etterkant av møtet.  

Regionrådet ber om at uttalelsen sendes ut på høring til alle kommunene v/ordfører i forkant av 
at Arbeidsutvalget behandler høringsuttalelsen. 
 
Arbeidsutvalget foretar en e-postbehandling av saken innen høringsfristen den 12. desember 
2012. 
 
 
 
SR-SAK 53/12 SALTEN OLJE- OG GASSUTVALG – SUPPLERINGSVALG VARA-

REPRESENTANT 
Det vises til saksfremlegg datert 15.11.2012.  
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd oppnevner Trud Berg som personlig vara for Ole Henrik Hjartøy i Salten Olje- 
og gassutvalg. 
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SR-SAK 54/12 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE  
Det vises til saksfremlegg datert 10.09.2012. 
 
a) Fra Bodø kommune ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Nord-Norgelinjen. "Gods på bane og sjø" 
 
Enstemmig uttalelse: 

1. Bodø har en viktig rolle som godsknutepunkt i Salten hvor Nordlandsbanen har sitt en-
depunkt og hvor gods (containere) blir overført til containerbåten «M/S Tege» for frem-
føring og distribusjon til Lofoten, Vesterålen, Ofoten, hele Troms og Finnmark fylker. I til-
legg kommer en del containere/semitrailere til Bodø for å fraktes over til Lofoten med 
«Vestfjordfergene». Dette intermodale knutepunktet medfører at Nordlandsbanen spiller 
en viktig rolle for godsframføring til og fra Nord-Norge. 

2. Det har lenge vært et krav (også fra EU) om at intermodale transporter skal prioriteres. 
Det legges opp til å flytte mye godstransport fra veg til bane og sjø. Hvis man ikke lyk-
kes med å videreføre og samtidig utvikle Nord-Norgelinjen medfører det at 14.000 con-
tainere flyttes fra sjø til vei. Dette er en alvorlig sak og en utvikling som går mot myndig-
hetenes intensjoner og pålagte krav.  

I den forbindelse ber Salten Regionråd om at Nordland fylkeskommune deltar med fi-
nansielle løsninger for å videreføre Nord-Norgelinjen. 

3. I forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 har transportetatene foreslått en ny incen-
tivordning for mer godstransport over på sjø og bane.  

Salten Regionråd ber om at fylkeskommunen jobber for at denne ordningen tas inn i 
NTP og at Nord-Norgelinjen tildeles midler til å videreutvikle den intermodale transport-
korridoren til og fra Nord-Norge. 

 
---------------------------------------- 

b) Fra Saltdal kommune ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Orientering om uttalelse vedrørende polititjenestetilbudet i Salten  
Ordfører Finn-Obert Bentsen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd er positiv til en dialog med politimesteren i Salten om polititjenestetilbudet i 
Salten. Arbeidsutvalget bes om å følge opp saken. 
 

----------------------------------------- 

c) Fra Bodø kommune ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Orientering om prosjektet Stormen 
Rådmann Rolf Kåre Jensen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 

----------------------------------------- 

d) Fra Bodø kommune ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Uttalelse vedr Nordlandssykehuset. 
Ordfører Ole Henrik Hjartøy orienterte. 
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Enstemmig vedtak: 
Utbyggingen av Nordlandssykehuset Bodø skaper stor entusiasme i Saltenregionen, så vel 
som i hele Nordland fylke. Et moderne sykehus i Bodø representerer trygghet for nordlendinge-
ne, og sikrer våre innbyggere et godt helsetilbud i nord. Samtidig som store beløp investeres i 
et nytt og moderne sykehus i Bodø, registrerer Salten Regionråd at det fra tid til annen dukker 
opp spørsmål omkring ytterligere investeringer i Nordlandssykehuset Bodø.  
Salten Regionråd kan i liten grad gi Helse Nords styre råd av helsefaglig karakter, men under-
streker viktigheten av at Nordlandssykehuset Bodø realiseres som et best mulig sykehus med 
de nødvendige funksjoner som trengs for å kunne ivareta innbyggernes helse også i fremtiden.  
Regionrådet ønsker videre å uttrykke sin støtte til Helse Nords reviderte investeringsplan for 
2012-2020, som tar høyde for blant annet heliport/akuttheis og viktig medisinsk-teknisk utstyr 
ved det nye Nordlandssykehuset Bodø. Likevel ser Regionrådet at det fortsatt er behov for yt-
terligere investeringer i Nordlandssykehuset Bodø, for å kunne legge til rette for best mulig hel-
setjenester.  

Salten Regionråd ber derfor om at Helse Nords styre sikrer de nødvendige midler gjennom sine 
vedtak nå, slik at Nordlandssykehuset Bodø om få år kan bli et best mulig lokal- og regionalsy-
kehus i Salten og Nordland. 

----------------------------------------- 

e) Fra Bodø kommune ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Uttalelse vedr flerbrukshall i Bodø 
Rådmann Rolf Kåre Jensen orienterte. 
 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd konstaterer at Bodø kommune arbeider med et prosjekt der en ishall legges 
inn i en større fleridrettshall. 

Saltens snart 80 000 mennesker kan med dette få 4 spesialhaller under ett tak (ishall, friidretts-
hall, turnhall og klatrehall + rom for andre mindre idretter). Dette er tilbud som mangler i regio-
nen og som ikke lett lar seg realisere andre steder enn i Bodø.  
 
Med en beliggenhet i gåavstand fra togstoppen på Mørkved, vil fleridrettshallen bli lett tilgjenge-
lig for store deler av Saltens befolkning. 
 
Salten Regionråd mener at fleridrettshallen også underbygger UINs konkurransekraft og under-
visningen i idrettsfag både ved UIN og Bodin videregående skole. For UIN vil hallen kunne byg-
ge opp under et studietilbud i retning av «idrettshøgskole», mens det vil styrke idrettslinjen på 
videregående skole. I tillegg vil slike anlegg bidra til å etablere toppidrettsmiljø innen flere na-
sjonale idretter i regionen. Salten og Nordland trenger dette anlegget.  

Regionrådet støtter planene om bygging av fleridrettshall i Bodø som et viktig prosjekt for hele 
regionen, og anbefaler at det framforhandles et bredt økonomisk spleiselag som bidrar til etab-
leringen. 

 

SR-SAK 55/12 FELLES ANSVAR - RUSKONTRAKT 
Det vises til saksframlegg datert 20.11.2012. Siv Anita Bjørnsen orienterte. 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd ved alle kommuner forskutterer beløpet på 550.000 kroner for 2013 fordelt på 
den enkelte kommune etter folketall: 
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Arbeidsutvalget gis i oppdrag å søke fylkesmannen om skjønnsmidler til prosjektet. 
 
 
 
SR-SAK 56/12 UTTALELSE I FORBINDELSE MED IDRETTSMELDINGEN 
Det vises til saksframlegg datert 21.11.2012 
 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er kjent med at Stortinget nå har til behandling "Idrettsmeldinga". I denne 
foreslås det en rekke tiltak for å styrke arbeidet med fysisk aktivitet, herunder friluftsliv, som vi 
er godt fornøyd med. I denne henvendelsen ønsker vi imidlertid å rette oppmerksomheten mot 
spillemidler for nærmiljøanlegg som vi er sterkt bekymret for at vil komme dårligere ut med for-
slagene i meldinga.  

Nærmiljøanleggene har stor betydning for egenorganisert fysisk aktivitet som er viktig for folk 
flest. Mange enkle tiltak i nærmiljøet med turstier, turveier, nærmiljøkart, ballplasser, skileikom-
råder m.m. er tilrettelagt med disse midlene. Vi har stor forståelse for at det foreslås at hver 
fylkeskommune bestemmer hvor stor andel av midlene som skal gå til nærmiljøanlegg og hvor 
stor del som skal gå til ordinære anlegg. Vi frykter imidlertid at nærmiljøanleggene taper i kam-
pen om midler når sterke organisasjoner og pressgrupper argumenterer for de store og kost-
nadskrevende anleggene. Vi mener derfor det bør være et krav om at minimum 10 % av an-
leggsmidlene skal gå til nærmiljøanlegg. 

I Idrettsmeldinga foreslås det også at den forenkla ordningen for nærmiljøanlegg oppheves. Det 
stiller vi oss uforstående til. Dette er en enkel og ubyråkratisk ordning som kan nyttes til anlegg 
med verdi opptil kr. 80 000 kroner der halvparten kan finansieres med spillemidler,og hvor det 
kan søkes hele året. 

I Salten er det eksempelvis gitt tilskudd til skileikanlegg, turstier, små isflater, flytebrygger og 
gapahuker/skjeltersjåer; hver for seg små anlegg, men totalt sett med stor betydning for helse 
og trivsel i mange lokalsamfunn. Forenklet ordning i spillemidler er særlig viktig for Salten, en 
region med mange mindre lokalsamfunn.  

Salten Regionråd ber om at ordningen opprettholdes, og at den økonomiske rammen økes 
samt at taket for anleggets verdi også økes noe. 
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Møtet slutt kl 12.30.  
Neste ordinære møte i SR blir 28. februar og 1. mars 2013 i Saltdal.  

 

Bodø, den 22.11.2012 

Salten Regionråd 

 
Ole Henrik Hjartøy (sign.) Kjersti Bye Pedersen 
nestleder  sekretariatsleder 

 
Heidi Robertsen 
referent  
 
 
 
Arkiv: SR/2012 - Dokument: sr121122 - referat.doc 
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SR-sak 05/13 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER  
  FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON 

Nedenfor er gitt en kort orientering om saker som det jobbes med i Salten Regionråd sin 
organisasjon. Utdypende orientering kan om ønskelig gis i Regionrådets møte. 
 
A.  GENERELL INFORMASJON  

1. Ansettelse av prosjektleder for STImuli 
Trygve Snøtun er ansatt som prosjektleder for STImuli i et 4-årig engasjement. Tryg-
ve tiltrer den 1. april 2013 og skal ha kontorsted på Rådhuset. Driftskostnadene til-
knyttet stillingen dekkes av Nordland fylkeskommune, Direktoratet for naturforvaltning 
og Bodø kommune. Bodø kommune har stilt garanti for finansiering av stillingen for 
alle 4 år. Det tas sikte på å overføre ansettelsesforholdet til Bodø kommune etter 
første år. 
 

2. Kyrre Didriksen har sluttet 
Kyrre Didriksen fikk tilbud om fast ansettelse i Salten Regionråd fra og med 1. februar 
2013. Kyrre har takket nei til tilbudet da han går over i ny jobb hos Bodø kommune 
fra og med 1. mars.  
 

3. Møte med Nordlandsbenken 
Den 11. februar var regionrådene i Nordland invitert til kontaktmøte med stortingsre-
presentantene fra Nordland, Fylkesrådet og styret i KS-Nordland. Fra Salten møtte 
Rolf Steffensen og Kjersti Bye Pedersen. Følgende saker ble tatt opp: 
 
1. Samferdsel (Opprusting av E6, Nord-Norge linjen,Tjernfjellet og flytting av flystri-

pe) 
2. Beredskap 
3. Forsvaret, herunder utfasing prosessen vedrørende flystasjonen 
4. Rovvilt / beitenæringen 
 

4. Salten Invest – ny daglig leder 
Daglig leder i Salten Invest, Svenn Are Jenssen har gått over i ny stilling i Rapp mari-
ne Group. Pål Viggo Mortensen skal overta rollen til Svenn Are for Salten Invest. Pål 
Viggo Mortensen startet å jobbe i Kunnskapsparken Bodø i januar 2013. Han har tid-
ligere jobbet med Salten Invest gjennom sin tidligere stilling i Saltin, samt gjennom 
Næringsnettverk Salten. 
 

5. Informasjon om Barents 2020 og Arktis samarbeid 
Sekretariatsleder deltok på et informasjonsmøte den 14. januar hos UD vedrørende 
tilskuddsordningene Barents 2020 og Arktis samarbeid. Det er søkt om støtte gjen-
nom tilskuddsordningen til prosjektene «Barents Youth Film Festival» og «Circa PO-
LARIS Filmveksthus og medieverksted». 
 

6. Regionalt næringsfond Salten 2013 
Fylkestinget skal behandle bevilgningene til både de kommunale og regionale næ-
ringsfondene i april. Tildelingsbrevet for 2013 fra fylkeskommunen sendes ut i etter-
kant av dette. 
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7. Orientering om Bolyst 2013 

Den statlige bolystsatsingen sluttføres i 2013, og det er i år stilt 35 mill kroner til rå-
dighet for ordningen og offentlige og private aktører som kan bidra til bolyst oppford-
res til å søke. 
Følgende tema vil bli orientert ved utvelgelsen av bolystprosjekter i 2013: 
• Inkludering av innvandrere i distriktsområder 
• Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom 
• Tilflyttingsprosjekter  
 
Søknadsfristen på de statlige bolystsatsingen er 8. mars 2013. Alle søknader må 
sendes via det elektroniske søknadssystemet www.regionalforvaltning.no.  
 

 

B. SALTEN KULTURSAMARBEID    

1. Salten Idrettsgalla 
Så langt i år er det Salten Idrettsgalla som ble arrangert 9. februar som har stått i fo-
kus. Gallaen ble arrangert for første gang i samarbeid med Nordland Idrettskrets. Vi 
håper gallaen skal bli en årlig tradisjon. Rapport fra arrangementet følger som sepa-
rat vedlegg. 

2. Filmfest Salten – Barents Youth Film Festival 2012-13: 
Vi er i gang med planlegging av årets internasjonale film workshop i april, samt den 
store filmfesten for 1200 tiende trinns elever i Bodø Spektrum 25. april. Det jobbes 
parallelt med finansiering av festivalen. Målsettingen vår er at denne festivalen skal 
bli Nordområdenes største filmfestival for ungdom 

3. Den kulturelle spaserstokken 2013. 
Det skal tre turnéer rundt i Salten i 2013. Den ene er en turné med Eirin Edvardsen 
og Sissel Horndal som er historiefortelling og bilder. Temaet et samisk. Så skal en 
gruppe på tre musikanter på turné med 60-talls musikk for 60+. Her blir det både mu-
sikk og mulighet for en dans. Sist, men ikke minst skal Henning Gravrok og Bjørn A,. 
Drage på turné med nordnorske folketoner på klaver og saksofon.  

4. Kulturell knagg/Musikal. 
Bodø skal ha den kulturelle knaggen de neste to år, i forbindelse med forberedelse til 
åpning av «Stormen». Vi skal produsere en Saltenmusikal for og med barn og unge 
som skal fremføres i åpningsperioden for Stormen. Produksjonen er et samarbeid 
med kulturskolene i Salten.  

5. Bibliotekprosjekt 
Vi har fått finansiering til et samarbeidsprosjekt mellom de 9 folkebibliotekene i Salten 
samt 3 bibliotek i Russland. Vi skal arrangere kurs i «Digital storytelling» der ungdom 
inkluderes og kan benyttes som kursholdere i kommunene senere. 

 

C.  SALTEN FRILUFTSRÅD 

1. Fortsatt barnehagesatsing 
Salten Friluftsråd vil videreføre satsing på helsefremmende barnehager.  Alle med-
lemskommunene i Salten Friluftsråd vil bli invitert til samarbeid kommende vår, med 
oppstart kommende høst. 

http://www.regionalforvaltning.no/


SR-sak 05/13  Side: 3 av 3  

Arkiv: sr-sak 0513 - orienteringer Utskriftsdato: 22.02.13 Sign: kbp  

2. Turtips i NRK Nordland 
Det er nå fem friluftsråd i Nordland: Helgeland friluftsråd (nyopprettet), Polarsirkelen 
friluftsråd, Salten Friluftsråd, Ofoten Friluftsråd og Vesterålen friluftsråd. I tillegg er 
det vedtatt opprettelse av friluftsråd i Lofoten.   
Friluftsrådene i Nordland markerer dette året tilnærma full fylkesdekning med turtips i 
NRK Nordland. 
Hver torsdag, i hele år, vil hvert friluftsråd foreslå en tur i egen region. Presentasjon 
av turtipsene går på rundgang mellom friluftsrådene. Lytt på NRK Nordland mellom 
kl. 14.00 og 14.30. 

3. Ordførerens tur – hefte 
Ordførerens tur 2012 er nå samlet i et hefte, som vil bli utdelt i møtet. Kommunene 
får 50 ex hver av heftet til eget bruk. 

  

D. FELLES ANSVAR I SALTEN  

Felles ansvar fikk fra Salten Regionråd garantier for et års lengre drift i forhold til å sat-
se på videreutvikling av prosjektet «Felles ansvar – Ruskontrakter»  

Det vil prioriteres info til kommunene i Salten, men hovedsak til barnevernstjenestene. 
Dette for lettere å kunne sikre at vi når målgruppen – Ungdom i tidlig startfase av ut-
prøving av illegale rusmidler.  

AU i Salten Regionråd har gitt i oppdrag at vi søker midler fra Politi – og Beredskaps-
departementet samt Barne- og likestillingsdepartementet.  

Felles ansvar i Salten jobber videre med å etablere tverrfaglige ansvarsgrupper rundt 
enkeltungdom som har atferdsvansker og /eller har begått kriminalitet.  

Vi registrerer at flere unge er kommet lengre inn i sitt forbruk av hasj enn de først in-
formerer om. Felles ansvar vil derfor se på muligheten for å etablere et hasjavvennings 
tilbud for disse. Vi ser spesielt på et tilbud som kan vise til gode resultat «Ut av tåka». 
 
 

 
SR-sak 05/13-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

Bodø, den 20.2.2013 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 



Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 28. februar – 1. mars 2013  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv: sr-sak 0613 - møte med politimesteren i salten                          Utskriftsdato: 22.02.13 Sign: kbp  

 
SR-sak  06/13 MØTE MED POLITIMESTEREN I SALTEN: 

REDEGJØRELSE OMKRING BEREDSKAP OG 
TILSTEDEVÆRELSE I FREMTIDEN 
 

 

Det ble i SR-sak 54/12b gjort følgende enstemmige vedtak i møte 23. november 2012: 

«Salten Regionråd er positiv til en dialog med politimesteren i Salten om polititjenestetilbudet i 
Salten. Arbeidsutvalget bes om å følge opp saken.» 

Arbeidsutvalget har fulgt opp vedtaket gjennom å invitere politimesteren til regionrådets møte 
fredag 1. mars. Politimesteren skal orientere omkring polititjenestetilbudet i Salten, herunder 
politiets beredskap og tilstedeværelse i fremtiden.  

Det er satt av til sammen 1 time til orientering og dialog med politimesteren. 

 

 

Forslag til vedtak:  
Tatt til orientering. 

 

 
 

 

Bodø, 20.02.2013 
 
 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
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SR-sak 07/13 OPPNEVNING AV NY REPRESENTANT TIL 
ARBEIDSUTVALGET I SALTEN REGIONRÅD 

 

Sammendrag 

Rådmann i Saltdal og leder av rådmannsgruppen i Salten Regionråd, Anna Welle, gikk ut av 
arbeidsutvalget den 31. desember 2012. Dette på bakgrunn av at hun gikk av som rådmann 
og over i ny jobb hos Fylkesmannen i Nordland. 

I vedtektenes § 4 Arbeidsutvalg heter det: 

«Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget velges 
blant de som har møterett i regionrådet. 

Arbeidsutvalgets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 

Arbeidsutvalget forbereder saker for regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 
forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra regionrådet.» 

 

Vurdering 

Det har siden oppstarten av regionrådet vært praksis at et av medlemmene i Arbeidsutvalget 
i tillegg til et varamedlem har vært valgt blant rådmennene i Salten. Det faste medlemmet 
har vært lederen i rådmannsgruppen. 

Arbeidsutvalget mener det er hensiktsmessig at denne praksisen fortsetter, og at ny leder i 
rådmannsgruppen erstatter Anna Welle i arbeidsutvalget. 

Det har imidlertid tidligere vært diskutert hvordan Arbeidsutvalget har vært sammensatt, og 
da særlig i forhold til sammensetningen mellom kommunene. I dag er det slik at Beiarn, 
Bodø, Fauske, Hamarøy og Meløy er representert. Tidligere var også Saltdal representert 
gjennom rådmann Anna Welle. Arbeidsutvalget drøftet dette i møtet den 8. februar, og 
forslår at man ser på sammensetningen av Arbeidsutvalget når de interkommunale 
eierstrategiene er ferdigstilt.   

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Saken ble behandlet i Arbeidsutvalgets møte 8. februar 2013 under AU-sak 09/13, og legges 
frem for Regionrådet med følgende  

 

Forslag til vedtak: 
1. Leder av rådmannsgruppen, Even Ediassen, velges inn som fast medlem av 

Arbeidsutvalget i Salten Regionråd. 

2. Even Ediassens funksjonsperiode varer fram til kommunevalget i 2015.  
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Bodø, den 20.2.2013   

 

Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
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SR-sak 08/13 OPPNEVNING AV REPRESENTANT TIL 
ARBEIDSGRUPPE FOR ETABLERING AV 
VIRKSOMHET I TIDLIGERE RØSVIK BO- OG 
BEHANDLINGSSENTER 

 

Sammendrag 

Kirkens Bymisjon Bodø er i samtaler med Nordlandssykehuset og LARiNord 
(Legemiddelassistert rehabilitering) med tanke på å starte opp virksomhet i lokalene til 
tidligere Røsvik Bo- og behandlingssenter i Sørfold.  

 

Bakgrunn  

Salten regionråd vedtok i SR-sak 46/08 «Røsvik Bo- og Behandlingssenter(RBB) planer for 
endring av drift» og i SR-sak 34/09A en enstemmig uttalelse i forbindelse med at 
Nordlandssykehuset den gang planla å legge ned driften ved Røsvik Bo- og 
Behandlingssenter (uttalelsen følger vedlagt). I vedtaket uttrykte regionrådet bekymring i 
forhold til Nordlandssykehuset HFs daværende planer om å legge ned driften ved Røsvik 
Bo- og Behandlingssenter. Senteret ble nedlagt 1. februar 2010. 

Kirkens Bymisjon Bodø er nå i samtaler med Nordlandssykehuset og LARiNord 
(Legemiddelassistert rehabilitering) med tanke på å starte opp virksomhet i lokalene til 
tidligere Røsvik Bo- og behandlingssenter i Sørfold. Kirkens Bymisjon Bodø ved Egil Arnsby 
og Anne Line Diesen, samt Knut Kjerpeseth og Andreas Østvik fra Nordlandssykehuset, og 
Rolf Mathisen fra Brua var i Arbeidsutvalgets møte den 8. februar og orienterte om en mulig 
etablering i Røsvik.   

Røsvik Bo- og Behandlingssenter eies i dag av Nordlandssykehuset. Lokalene står tomme 
og senteret har flere kvaliteter gjennom sin nære beliggenhet til naturen, noe som legger til 
rette for både aktivitet og friluftsliv. Bygningsmassen må rehabiliteres før lokalene eventuelt 
kan tas i bruk. 

 

Vurdering: 

Fra og med 1. januar 2014 vil det innføres medfinansiering fra kommunene også ved 
psykiatriske innleggelser. En eventuell framtidig etablering ved Røsvik Bo- og 
Behandlingssenter kan være kostnadsbesparende for kommunene og gi et langt bedre tilbud 
til pasientene enn ved å sende pasientene ut av regionen og fylket for oppfølging / 
behandling. I de fleste tilfeller er det uproblematisk å ta pasienter med somatiske lidelser 
hjem til egen kommune for videre behandling og oppfølging. Det vil være helt andre behov 
ved å ta pasienter med psykiatriske lidelser hjem til egen kommune, og en tett lokal kontakt 
med pasientene vil være viktig i forhold til oppfølging av pasienten. 

Regjeringen understreket i statsbudsjettet for 2012 at frivillig sektor var en viktig 
samfunnsaktør, og at regjeringen ønsket å inngå samarbeidsavtaler med ideelle 
organisasjoner som leverandør av helse- og velferdstjenester. Regjeringen oppfordret også 
kommunene til å inngå lignende avtaler. Kirkens Bymisjon er en ideell organisasjon med et 
godt omdømme, og en organisasjon som mange har stor tiltro til.  
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Kirkens Bymisjon Bodø har foreslått at det nedsettes en arbeidsgruppe med følgende 
representanter, som kan jobbe fram en forstudie for en eventuell framtidig virksomhet i 
lokalene til tidligere Røsvik Bo- og Behandlingsenter i Sørfold: 
 

• To personer fra bymisjonen; daglig leder og leder for Brua  
• En representant for Salten Regionråd  
• En representant for Nordlandssykehuset  
• En representant for Sørfold Kommune 
• Det foreslås at leder for Brua eller representant fra regionrådet har 

sekretærfunksjonen 
 
Regionrådets sekretariat har pr i dag ikke kapasitet til å påta seg en sekretærfunksjon for 
arbeidsgruppen, og det foreslås derfor at leder for Brua er sekretær for arbeidsgruppen. Det 
er viktig at bymisjonen tar et tydelig eierskap til en eventuell framtidig virksomhet i lokalene til 
tidligere Røsvik Bo- og behandlingssenter i Sørfold. 
 

Arbeidsutvalgets behandling 

Saken ble behandlet i Arbeidsutvalgets møte 8. februar 2013 under AU-sak 02/13, og legges 
frem for Regionrådet med følgende  

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd oppnevner ………………….. til å sitte i arbeidsgruppen som har til hensikt 
å utvikle en forstudie i tilknytning til en eventuell framtidig etablering ved Røsvik Bo- og 
behandlingssenter i Sørfold.  

 

 

Bodø, den 20.2.2013   

 

Kjersti Bye Pedersen 
Sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg: 
Vedtak i SR-sak 34/09A 
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 18.09.2009  

 
Sak: SR-sak 34/09A 

Røsvik Bo- og behandlingssenter –  
uttalelse vedr. forslag til nedleggelse av drift 

  

 

Enstemmig uttalelse:  

Salten regionråd viser til sitt vedtak i SR-sak 46/08 Røsvik Bo- og Behandlingssenter(RBB) 
planer for endring av drift(Vedlagt). 

I dette vedtaket uttrykker regionrådet bekymring i forhold til Nordlandssykehuset HF planer 
høsten 2008 om å legge ned driften ved Røsvik Bo- og Behandlingssenter.  

Nå har saken fått ny aktualitet gjennom nytt forslag om nedleggelse som skal opp i styremø-
te 8.oktober 2009. 

Dersom Nordlandssykehuset HF beslutter å legge ned driften ved RBB så vil dette medføre 
en betydelig svekkelse av tilbudet innen psykisk helse i Salten regionen. RBB er i dag et ver-
difullt lavterskeltilbud til mennesker som sliter tungt. Nedleggelse av driften vil etter vår me-
ning i neste omgang føre til en økt belastning på Nordlandssykehuset HF sitt tilbud til men-
nesker med psykiske lidelser i form av økt antall akuttinnleggelser. Etter vår oppfatning vil 
dette i neste omgang bidra til en vanskeligere livssituasjon til brukerne, som igjen gjør det 
mer utfordrende å gi et godt førstelinjetilbud i kommunene.  
Forslaget om nedleggelse oppfatter regionrådet som et meget uheldig signal i en prosess 
mot mer samhandling.  Vi ønsker å tro at også helseforetaket vil delta i regjeringens arbeid 
for mer og bedre samhandling mellom første og andrelinjetjenesten.  Vi mener at forslaget 
strir mot disse intensjonene på flere plan. 

For det første blir det på nytt demonstrert at helseforetaket og spesialisthelsetjenesten ser 
seg i stand til ensidig å definere hva som er kommunale oppgaver.  

For det annet at man tar sikte på utskrivning av pasienter på tre måneders varsel.  Dette gir 
ingen mulighet for en anstendig utskrivningsprosess for pasientene, og det må være innly-
sende at kommunene ikke har noen mulighet for å etablere adekvate tilbud innenfor en slik 
tidsramme.   

For det tredje hevder foretaket at institusjonen representerer et lokalt tilbud – hvilket innleg-
gelsesstatistikken ikke på noen måte underbygger. Røsvik Bo og Behandlingssenter er et 
regionalt tilbud i indre Salten, en region som helseforetaket har hatt store problemer med å gi 
et rimelig tilbud innenfor psykiatrifeltet på annen måte.  

Regionrådet vil anmode helseforetaket om å vurdere vedtaket om nedleggelse i lys av pasi-
entrettighetslov, lov om spesialisthelsetjeneste og spesielt NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til helt. 
En sammenhengende helsetjeneste.”, og ikke snevert vurdere økonomiske aspekter.” 

Røsvik Bo- og Behandlingssenter representerer verdifulle distriktsarbeidsplasser. Vi ser med 
forbauselse på at det fra Nordlandssykehuset HF side, er så liten vilje til også å drive desen-
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tralisert der det er mulig.  

I vedtaket sitt fra november 2008 var regionrådet åpne for å se på alternativt driftsinnhold 
ved RBB, i form av behandlingsplasser rus.  

Vi er kjent med at det i vår region er stor mangel på slike plasser og at helseforetaket i stor 
utstrekning kjøper slike plasser andre steder i landet.  

Vi mener at mulighetene til alternativ drift ved RBB ikke er godt nok vurdert. Helseforetaket 
kunne her ha kombinert god personalpolitikk med behovet for å bygge opp et fremtidsretta 
tilbud innenfor spesialisthelsetjenestetilbudet innenfor rusomsorg.  

Salten regionråd vil med dette anmode styret i Nordlandssykehuset HF på nytt å vurdere 
mulighetene for videreføring og videreutvikling av dagens drift ved RBB.  

Dersom styret i Nordlandssykehuset HF ikke finner at dette er mulig, ber vi om at en ser på 
mulighetene til å bygge opp et, i regionen manglende, spesialisthelsetjenestetilbud innen 
rusomsorg ved RBB. 

Salten regionråd foreslår at det nedsettes en hurtigarbeidende arbeidsgruppe med represen-
tanter fra NLSH, Bodø, psykiatri, representanter for ansatte ved RBB og representanter for 
kommunehelsetjenesten i Salten kommunene. Vi ber om at denne arbeidsgruppa får i opp-
drag å se på mulighetene til videre drift ved RBB. I mellomtiden ber vi om at Nordlandssyke-
huset HF utsetter saken om nedleggelse ved RBB.  
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SR-sak 09/13 FLYTTING AV REGIONRÅDSMØTET I JUNI FRA 
MELØY TIL NARVIK  

  

Sammendrag  

Regionrådet vedtok i september 2012, sak 40/12 regionrådet møteplan for 2013. Junimøtet 
ble bestemt lagt til Meløy torsdag 6. juni til fredag 7. juni 2013. 

Arbeidsutvalget har vært i dialog med Ofoten Regionråd for møte mellom Ofoten og Salten 
Regionråd i Narvik på overnevnte tidspunkt. Ofoten Regionråd har bekreftet at de kan møte 
Salten Regionråd torsdag 6. juni med påfølgende middag om kvelden.  

En av utfordringene ved å legge regionrådsmøtet til Narvik er at man ikke får avholdt 
generalforsamling for Salten Invest, Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd i junimøtet, 
uten at disse kommer tilreisende til Narvik. Det er vedtektsfestet at generalforsamling / 
årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Det foreslås at Salten Regionråd gir 
arbeidsutvalget fullmakt til å behandle årsmeldinger for 2012 for Salten Kultursamarbeid, 
Salten Friluftsråd og Salten Invest, og at utvalgene gis anledning til å orientere regionrådet 
om sitt virke i løpet av høsten 2013. 

Det foreslås videre at regionrådets junimøte flyttes fra Meløy til Narvik. Torsdag benyttes til 
møte mellom Ofoten og Salten Regionråd med påfølgende middag om kvelden. Fredag 
benyttes til besøk på Høgskolen i Narvik, samt til møte i Salten Regionråd. 

Det bes om at regionrådet kommer med innspill til saker som kan være aktuelle å drøfte med 
Ofoten Regionråd. Endelig agenda fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med Ofoten 
Regionråd. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. februar 2013 under AU-sak 08/13, og legger den 
frem for Regionrådet med følgende  

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd flytter møtet 6. – 7. juni 2013 fra Meløy til Narvik.  

2. Møte mellom Ofoten Regionråd og Salten Regionråd legges til torsdag 6. juni med 
påfølgende middag om kvelden.  

3. Fredag 7. juni benyttes til besøk på Høgskolen i Narvik med påfølgende møte i 
Salten Regionråd. 

4. Agenda fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med Ofoten Regionråd. 

5. Salten Regionråd gir arbeidsutvalget fullmakt til å behandle årsmeldinger for 2012 for 
Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd og Salten Invest. Utvalgene gis anledning 
til å orientere regionrådet om sitt virke i løpet av høsten 2013. 
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Bodø, den 20.2.2013 
  
 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder  
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SR-sak 10/13 UNGDOMMENS SALTENTING 
 

 Innledning: 
Bodø ungdomsråd har tatt initiativ til å etablere «Ungdommens Saltenting», og første Salten-
ting er foreslått avholdt i mai 2013. Ungdomsrådet ønsker i denne forbindelse en politisk 
forankring av Salten Regionråd. Ungdommens Saltenting skal jobbe for at Salten blir et 
bedre sted for unge å leve, og skal bidra til å fremme barn og unge sine interesser. 
 

Bakgrunn: 
På slutten av 2012 tok Bodø ungdomsråd kontakt med RKK Salten angående oppstart av en 
møteplass for Ungdomsrådene i Salten. Dette skjedde i forbindelse med Fylkesmannens 
orientering om arbeidet med ”Vårres Unga Vårres Framtid”. Alle kommuner har et Ungdoms-
råd, men ungdomsrådene er ulike i forhold til i hvilken grad de fungerer som en del av lokal-
demokratiet.  
 
Ideen bak «Ungdommens Saltenting» er å samle alle ungdomsrådene i Salten til et felles 
Saltenting, og å skape en arena der man jobber med å få ungdomsrådene til å ta opp og 
diskutere saker som berører dagens situasjon og framtida i Salten. En idé kan være at man 
diskuterer Saltenstrategiene under Ungdommens Saltenting, noe som kan tilføre Saltenstra-
tegiene en ny og viktig dimensjon. 
 
Bodø Ungdomsråd knytter etableringen av Ungdommens Saltenting opp mot $ 12 i FN sin 
barnekonvensjon:  
 
«Barn og unge har rett til å si sin mening i saker som vedrører det. Barns meninger skal til-
legges vekt.»  
 
Barn og unges rett til medvirkning kan også knyttes opp mot blant annet barnehageloven, 
opplæringsloven og plan- og bygningsloven, som omhandler retten til medvirkning spesifikt. 
  
 
Beskrivelse: 

Hva er Ungdommens Saltenting? 

Ungdommens Saltenting skal være et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. På lik linje med 
eldreråd eller råd for funksjonshemmede, skal dette være et interesseorgan som skal frem-
me en konkret gruppes synspunkter overfor lokalpolitikerne. I Salten er det ca 60 represen-
tanter i de kommunale Ungdomsrådene – noe som vil tilsvare antall deltakere i Ungdom-
mens Saltenting. Ungdommens Saltenting skal jobbe for at Salten blir et bedre sted for unge 
å leve, og skal bidra til å fremme barn og unge sine interesser. 

Det er viktig med en god forankring av Ungdommens Saltenting, og uten denne forankringen 
er det vanskelig for Ungdommens Saltenting å ha innflytelse. Ungdommene må være med å 
utforme hvilket mandat de ønsker innenfor de rammene som gjelder i Salten. Mandatet må 
gi ungdomsrådet rettigheter som forplikter politikerne til å følge opp og prioritere ressurser. 
Mandatet skal være med på å avklare roller og tydeliggjøre posisjon. Ungdommens Salten-
ting skal ikke bare være til for demokratiopplæring, men skal være en mulighet for ungdom-
mene til å markere seg og vise ungdomsrådene sine rettigheter. 

Mandatet bør godkjennes i alle kommunestyrene slik at Ungdommens Saltenting er forankret 
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hos kommunene. Dette vil kunne bidra til å legitimere ungdomsrådene og Ungdommens 
Saltenting. En videre drift etter det første Ungdommens Saltenting bør evalueres sammen 
med for eksempel regionrådet og noen utvalgte fra ungdomsrådene i Salten.  

Økonomi 

Det legges opp til at kommunene skal dekke en del av kostnadene ved deltakelse på Ung-
dommens Saltenting.  Kommunene i Salten har ulik praksis på budsjettene til Ungdomsrå-
dene men de fleste har egne midler avsatt. Det skal i tillegg søkes om støtte gjennom eks-
terne midler til hver samling fra aktører som Fylkesmannen, IRIS og Nordland fylkeskommu-
ne.  

Budsjett US 2013 Utgifter Inntekter 

Mat overnatting 150 000  

Skyss 50 000  

Aktiviteter 30 000  

Egenandel kommunene  60 000 

Tilskudd fra andre  170 000 

 
Sum utgifter/ inntekter 

 

230 000 

 

230 000 
 
 
Vurdering: 

Ungdommens Saltenting skal være et lokalt hørings- og innflytelsesorgan. På lik linje med 
eldreråd eller råd for funksjonshemmede, er det et interesseorgan som skal fremme en kon-
kret gruppes synspunkter overfor lokalpolitikerne. I Salten er det ca 60 representanter i de 
kommunale Ungdomsrådene – noe som vil tilsvare antall deltakere i Ungdommens Salten-
ting. Ungdommens Saltenting skal jobbe for at Salten blir et bedre sted for unge å leve, og 
skal bidra til å fremme barn og unge sine interesser. 

Deltagelse i et ungdomsråd gir verdifull erfaring og kunnskap og er en viktig arena for å få 
erfaring med demokratiske prosesser og det politiske systemet. Dette opplæringsperspekti-
vet er en viktig bonus, men kan ikke være hovedfokus i ungdomsrådsarbeidet. Hovedpo-
enget er medvirkning og reell innflytelse, og at ungdom skal delta i politikken. 

Ungdomsrådene gir ungdom et talerør og muligheten til å påvirke sin egen hverdag og sitt 
nærmiljø. Derfor er ungdomsrådene en av mange viktige brikker for å oppnå målet om at 
barn og unge skal bli tatt på alvor, og gi dem innflytelse over politiske beslutninger som ang-
år dem. 16-åringene er ekspertene på det å være 16 år. De har ofte andre perspektiver og 
holdninger enn voksne. Det er viktig at ungdommenes meninger uttrykkes av ungdom selv 
og ikke av voksne. Det å ta ungdomsrådene på alvor, er ikke bare et pliktløp og et ansvar for 
politikerne. Det gir helt nye ideer, innspill og forslag til den lokale politiske debatten. 
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Arbeidsutvalgets behandling 

Saken ble behandlet i Arbeidsutvalgets møte 8. februar 2013 under AU-sak 10/13, og legges 
frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 

1. Salten Regionråd berømmer Bodø ungdomsråd for et godt initiativ, og vil bidra til at 
Ungdommens Saltenting blir integrert som en del av arbeidet med å skape gode re-
gionale møteplasser, og som grunnlag for styrket tillit og samhandling.  

2. Salten Regionråd vil medvirke til at det første Ungdommens Saltenting 10.-12.mai 
2013 blir et vellykket arrangement.  
 

 

 

Bodø, den 20.02.2013 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
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SR-sak 11/13 HANDLINGSPLAN REGIONALT NÆRINGSFOND  
 
Innledning 
Nordland fylkeskommune har bevilget 4,35 millioner kroner til regionalt næringsfond i Salten. 
Midlene ble bevilget i 2012 og det er sannsynlig at tilsvarende beløp vil bli bevilget i 2013 og 
2014. Regionale næringsfond er en tilskuddsordning for lokale og regionale 
næringsutviklingstiltak. Målet er at midlene skal bidra til økt vekst, verdiskaping og 
sysselsetting bygd på lokale og regionale fortrinn og potensial.   

Til grunn for handlingsplanen legges  
- Tilsagn fra Nordland fylkeskommune om midler til regionalt næringsfond 
- Saltenstrategier 2012-2016, vedtatt i Salten regionråd den 23. november 2012, SR-sak 

47/12. 
- Prosess/innspill ved utarbeidelse av Saltenstrategiene. 
- Kommunestyrene i Salten og Saltentingets behandling. 
- To møter i programrådet for regionalt næringsfond i Salten (4.desember 2012 og 23. 

januar 2013).  
 
Det har i tillegg vært e-post korrespondanse med programrådet vedrørende planen. Videre har 
næringsnettverket i Salten har hatt planen som tema i to møter samt at planen har vært tema i 
kontormøte i Salten regionråd. 

 

Beskrivelse / vurdering 
Programrådet for regionalt næringsfond i Salten har anbefalt at innsatsen i regionalt 
næringsfond konsentreres om Saltenstrategienes strategimål; kunnskap, nyskaping og 
verdiskaping. Dette ut fra at hovedhensikten med regionalt næringsfond er å legge til rette for 
næringsutvikling. Prosjekter/program knyttet til de øvrige strategimålene i saltenstrategiene må 
finne sin finansiering på annen måte.  

I planen beskrives tre konkete satsinger: 

 
• Kompetanseutvikling (program/søknadsbasert)  
• Verdiskaping/nyskaping innenfor prioriterte næringer 
• Rekruttering til relevante næringer (henger sammen med pkt. 4.1.1) 

 

Handlingsplanen beskriver ingen fordeling av midlene mellom disse tre satsingene. 
Begrunnelse for dette er at satsingene henger nært sammen og det vil i saksbehandlingen 
hele tiden være viktig å velge de prosjekt som totalt sett gir størst mulige ringvirkninger for 
regionen. Fordelingen vil sannsynligvis være ulike fra år til år. 

I saksbehandlingen av enkeltprosjekter/-program bør det imidlertid vurderes hvordan de 
aktuelle prosjekter/programmer henger sammen med Saltenstrategiene som helhet. Ved ei 
slik innretting av regionalt næringsfond vil fondet bidra til å oppnå Saltenstrategienes 
hovedmål og delmål.  
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I tillegg anbefaler programrådet at ordningen både blir programbasert og søknadsbasert. I 
vedlagte utkast til handlingsplan er det tatt hensyn til dette og beskrevet hvordan prosjekt 
igangsettes. I gjeldende vedtekter for regionalt næringsfond, § 3, står det at fondet skal være 
programbasert. Dette betyr at vedtektene må endres på dette punktet for at handlingsplanen 
skal vær i tråd med disse. 
 
Programrådet anbefaler å innføre to søknadsfrister pr. år; 1. april og 1. oktober. Det er den 
senere tid blitt mer vanlig med søknadsfrister for ulike støtteordninger, og Nordland 
fylkeskommune har innført dette i større grad for flere av de støtteordningene som de forvalter. 
Søknadsfrister vil kunne bidra til at man har et bedre grunnlag for å vurdere søknader opp i 
mot hverandre. Uten søknadsfrister vil det være «først til mølla»-prinsippet som gjelder. 

 

Prinsipper for økonomisk fordeling: 
I vedtektenes § 3 pkt. 2, står følgende: «Som hovedregel skal prosjekt/tiltak ikke gis 
finansiering av fondsmidlene utover 50%. For kvinne- og ungdomsrelaterte tiltak kan det gis 
inntil 75% finansiering.». 

I handlingsplanen, pkt. 5, økonomi, er i tillegg tatt inn at inn at maksimalt beløp til 
enkeltprosjekt/enkeltprogram ikke skal overstige 1 million kroner. Dette er nær 25 % av det 
som pr tiden er årlig bevilgning.  

 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. februar 2013 under AU-sak 06/13, og legger den 
frem for Regionrådet med følgende  

 
Forslag til vedtak: 

1. Forslag til handlingsplan for regionalt næringsfond for perioden 2012– 2013 vedtas. 

2. Dokumentet legges til grunn for prioriteringene av regionalt næringsfond for Salten. 

3. Det innføres to søknadsfrister pr. år; 1. april og 1. oktober. 

4. Vedtektenes § 3.1 endres slik at handlingsplanen er i tråd med vedtektene  

 

 

  

Bodø, den 20.2. 2013 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   Kyrre Didriksen 
sekretariatsleder   prosjektleder 
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Utkast til handlingsplan for regionalt næringsfond 
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1. Innledning 
Nordland fylkeskommune har bevilget 4,35 millioner kroner til regionalt næringsfond i Salten. 
Midlene ble bevilget i 2012 og det er sannsynlig at tilsvarende beløp vil bli bevilget i 2013 og 
2014. Regionale næringsfond er en tilskuddsordning for lokale og regionale 
næringsutviklingstiltak. Målet er at midlene skal bidra til økt vekst, verdiskaping og 
sysselsetting bygd på lokale og regionale fortrinn og potensial.  Som vedlegg til 
handlingsplenen følger vedtak i Nordland fylkesting/fylkesråd, tildelingsbrev og 
Saltenstrategiene 2012-2016.  

Saltenstrategiene 2012 – 2016 er lagt til grunn for utarbeidelse av handlingsplanen, og har 
formulert følgende hovedmål for det regionale samarbeidet i Salten: 

Synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning, samt nasjonalt og internasjonalt. 
 
  
 Følgende delmål gjøres gjeldende: 
 

1. Saltenregionen skal være en sentral aktør i utviklingen av nordområdene 
2. Saltenregionen skal ha ei positiv befolkningsutvikling.  

 
 Følgende strategiske målområder legges til grunn for å oppnå hovedmål og delmål i 
Saltenstrategiene: 
 
A. Livskvalitet og attraktivitet 
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping 
C. Folkehelse og kultur  
D. Kommunikasjonsløsninger og infrastruktur 

 

Hovedhensikten med regionalt næringsfond er å legge til rette for næringsutvikling. På 
bakgrunn av dette og samtidig som de disponible midlene er relativt begrensede, konsentreres 
innsatsen om strategimålet; kunnskap, nyskaping og verdiskaping. Prosjekt/program knyttet 
til de øvrige strategimål må finne sin finansiering på annen måte. Det skal imidlertid vurderes 
hvordan aktuelle prosjekter/programmer henger sammen med Saltenstrategiene som helhet. 

 
 

2. Organisering/Forvaltning 
Forvaltning 
Styre for ordningen er regionrådets arbeidsutvalg. Styret gjør vedtak i bruk av midlene og 
hjemler sine vedtak i handlingsplanen. Programrådet (oppnevnt av regionrådets AU i sak 
90/12) bidrar i utarbeidelse av handlingsplanen og kan konsulteres ved behov i behandling av 
enkeltsaker. 

Både bedrifter, privatpersoner, kommuner og andre organisasjoner kan fremme forslag på 
prosjekt/bruk av midlene.  Midlene annonseres på Salten regionråd sin hjemmeside. 

 
Igangsetting av prosjekt/program 
Igangsetting av prosjekt skjer som en hovedregel på følgende to alternative måter: 
 
• Styret initierer prosjekt med bakgrunn i handlingsplanen. Samarbeidspartner/utfører velges 

etter innhenting av tilbud/annonsering. Konkurranse mellom samarbeidspartnere er aktuelt.  
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• Søknader skal fremmes elektronisk på RF 13.50 innen to årlige søknadsfrister; 1. april og 
1. oktober. Handlingsplanen legges til grunn for vurdering av søknad om tilskudd til 
konkrete prosjekter.  

 
Kriterier for samarbeid/medfinansiering av prosjekt/program 
Prosjektene/programmene må tydelig beskrive innhold og mål. Videre skal gjennomføringen og 
eierskap/samarbeid beskrives. Forventet resultat i forhold til handlingsplanen/regionen må 
også synliggjøres. Det skal også gjøres ei vurdering om hvordan prosjektet/programmet 
hengere sammen med de øvrige strategimål i Saltenstrategiene. 
 
 
Klageadgang 
 
Søker har anledning til å påklage avgjørelsen i henhold til forvaltningslovens § 28. 

  

3. Mål  
 
Målet er å bidra til økt kompetanse, forskning- og utvikling, samt innovasjonsgrad som igjen 
bidrar til utvikling i eksisterende og nye næringer.  

 
Som et delmål skal bruken av det regionale næringsfondet bidra til at regionen styrker sin 
posisjon i nordområdepolitikken. 

 

4. Aktuelle tiltak 
 
Økt kompetanse, forskning- og utvikling, samt innovasjonsgrad vil bidra til å skape 
vekstmuligheter for eksisterende og nye bedrifter og bedre tilrettelagte offentlige tjenester. En 
befolkning med høyt kompetansenivå er den viktigste ressursen for å realisere 
utviklingspotensialet i regionen. Det er behov for tilførsel av kompetanse og kapasitet gjennom 
tilflytting, samtidig som det er nødvendig å legge til rette for/stimulere til kompetanseutvikling 
blant befolkningen som allerede bor i regionen. Den langsiktige verdiskapingen avhenger av 
evnen til å bruke kompetanseressurser på en ny og forbedret måte. 
 
Salten rik på naturressurser, noe som utgjør et vesentlig grunnlag for verdiskaping og vekst i 
regionen. Store deler av næringslivet er sterkt eksportorientert og konkurranseutsatt. Viktige 
bidrag for økt verdiskapning i regionen er økt satsing på blant annet marin næring, 
konkurranseutsatt industri, reiselivs- og kulturbaserte opplevelsesnæringer, mineralnæringen 
og petroleumsnæringen, kulturnæringer og service- og tjenesteproduksjon.  

Økt verdiskaping henger også sammen med økt kompetanse gjennom forskning og utvikling, 
en godt fungerende infrastruktur og gode kunnskapsinstitusjoner, i tillegg til bærekraftig bruk av 
kultur- og naturressursene. I regionen er det utviklet en matproduksjon som er tilpasset de 
naturgitte forhold. Det er fremdeles et stort uutnyttet potensial innenfor bionæringene. 

Utviklingen i Salten skal være et viktig element i den satsingen som skjer i nordområdene. Det 
er et mål at man gjennom det regionale samarbeidet skal styrke regionens posisjon i 
nordområdepolitikken. 

 

 

 



 

 
 

5 

Følgende tre satsinger legges til grunn for disponeringen av regionalt næringsfond i Salten:  

 

4.1 Kompetanseutvikling (program/søknadsbasert)   

4.1.1 Kompetanseutvikling (Rekruttere til relevant høyere utdanning og til relevant 
fagutdanning). Aktuelle prosjekter vurderes opp mot næringer som er under 
utvikling og nyetableringer.  

4.1.2 Trainee/lærling. Bidra til at arbeidet videreføres og utvikles. 

4.1.3 Arbeidskraftreserve. Bidra til mennesker som ikke deltar i ordinært arbeidsliv 
kvalifiseres for dette. 

4.2 Verdiskaping/nyskaping innenfor prioriterte næringer 
4.2.1 Mineralnæringer. En næring under utvikling med marked både nasjonalt og 

internasjonalt. 
4.2.2 Bionæringer. Omhandler i hovedsak havbruk, landbruk og fiskeri.  
4.2.3 Petroleumsnæringen. Gjelder olje og gass, herunder både 

leverandørindustri, men også nyetableringer i forhold til olje- og 
gassutvinning. 

4.2.4 Opplevelsesnæringer. Omhandler reiselivs- og kulturbaserte 
opplevelsesnæringer og næringer i tilknytning til dette. 

4.2.5 Forskning innenfor prioriterte/relevante næringer 
 

 
4.3 Rekruttere til relevante næringer (henger sammen med pkt. 4.1.1) 

 

 

5. Økonomi 
 

Regionalt næringsfond sin finansieringsandel ved enkeltprosjekt/enkeltprogram skal i 
normalsituasjonen utgjøre maksimalt 50 % av prosjekt/programkostnadene. Maksimalt beløp til 
enkeltprosjekt/enkeltprogram skal ikke overstige en million kroner.  

 
Det foretas ikke forhåndsfordeling av midlene mellom de ulike prioriterte satsingene 

 
Aktuell samfinansiering vil for eksempel være:  
• Nordland fylkeskommune (ulike ordninger) 
• IRIS 
• Norges forskningsråd 
• Salten Invest 
• Kommunene/ Kommunale næringsfond 
• Kommunene/kommunalt eide virksomheter 
• Innovasjon Norge 
• Næringslivsorganisasjoner 
• Statlige midler (ulike ordninger) 
• Private selskap 
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6. Rapportering/Evaluering 
Planen rulleres årlig og skal behandling i Salten regionråd innen utgangen av februar. 
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SR-sak 12/13 ENDRING AV VEDTEKTER FOR REGIONALT 
NÆRINGSFOND 

 
Bakgrunn 
I handlingsplanen for regionalt næringsfond i Salten anbefales det at prosjekter både kan 
igangsettes etter initiativ fra styret og regionrådet, men også med bakgrunn i søknader om 
midler for medfinansiering av prosjekter/program fra eksterne aktører.  
 
Dette er ikke i tråd med gjeldende vedtekter for regionalt næringsfond, vedtatt i sak 21/12. I 
vedtektenes § 3, Rammer for fondet, pkt 1. står det: «Fondet skal ikke være søknadsbasert».  

Dette punktet foreslås endret til følgende:  

«Midlene i regionalt næringsfond kan fordeles både etter søknad og gjennom medfinansiering 
av prosjekter/program initiert av styret for regionalt næringsfond.» 

 

Vurdering 
I forbindelse med prosessen rundt saltenstrategiene ble det lansert mange aktuelle prosjekt er 
og det lå nok en forventning om at midlene i regionalt næringsfond skulle bli tilgjengelige for 
igangsetting av ulike prosjekt gjennom et søknadsbasert system. Ei programbasert satsning vil 
i praksis bety at styret setter i gang ulike prosjekter med bakgrunn innspill fra ulike aktører, 
eller ut fra eget initiativ. I praksis trenger ikke de to framgangsmåtene å være så ulike. En 
forskjell er at kravet til en søknad vil være høyere enn til ei programbasert satsning.  
 
Programrådet anbefaler at midlene blir både programbaserte og søknadsbaserte.  
Programrådets begrunnelse for søknadsbaserte midler er at midlene på denne måten blir mer 
synlig for aktuelle partnere, og at det sannsynligvis vil være flere aktuelle prosjekter som 
melder seg. 

Programrådet anbefaler at begge ordningene benyttes, noe som betyr at vedtektene må 
endres. Utkast til handlingsplan har også lagt opp til dette og vedtektsendringen anbefales 
gjennomført. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 8. februar 2913 under AU-sak 07/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 
  

 
Forslag til vedtak: 
§ 3 Rammer for fondet punkt 1 i vedtektene for organisering og drift av regionalt næringsfond i 
Salten endres. 

Nytt punkt 3.1. lyder som følger: 

«Midlene i regionalt næringsfond kan fordeles både etter søknad og gjennom medfinansiering 
av prosjekter/program initiert av styret for regionalt næringsfond.» 
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Bodø, den 20.2.2013 
  
 
Kjersti Bye Pedersen    Kyrre Didriksen 
sekretariatsleder    prosjektleder 
 
 
 
Trykt vedlegg:  
Vedtekter for regionalt næringsfond 
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ORGANISERING OG DRIFT AV 

REGIONALT NÆRINGSFOND SALTEN 
§1  Partnere i Regionalt Næringsfond Salten   

Hovedpartnere i Regionalt Næringsfond Salten er Salten Regionråd (kommunene i Salten) 
og Nordland fylkeskommune.  

I tillegg til hovedpartnerne inviteres utviklingsaktører i Salten til å delta i et partnerskap / pro-
gramråd. Dette forumet er i utgangspunktet åpent for alle, men spesielt inviteres: 

• Næringsliv og næringsselskap 
• Universitetet i Nordland, videregående skoler, studiesenter, kunnskapsparker 
• NAV 
• Kulturinstitusjoner 
• KS, NHO 
• Interkommunale selskap i Salten 

 

§2 Formål 

Regionalt Næringsfond Salten skal benyttes til å styrke det regionale utviklingsarbeidet i Sal-
ten.  

Som grunnlag for arbeidet gjelder Regional plan for Nordland 2012 – 2016 og Saltenstrate-
gier 2012 – 2015. 

Mål for arbeidet  

• Målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet i Salten.  
• Styrke samhandlingen i regionen gjennom samordning av tiltak 
• Få til vekstkraft gjennom regionalt samarbeid i Salten  
• Bredt samarbeid om gjennomføring av vedtatte Saltenstrategier 
• Samordne innsatsen fra ulike aktører og i egen regi utføre prosjektrettede fellesopp-

gaver. 
 

§3 Rammer for fondet 

1. Fondet skal ikke være søknadsbasert. Bruk av midlene skal være forankret i Salten-
strategier og handlingsplaner i tilknytning til disse.  

2. Som hovedregel skal prosjekt/tiltak ikke gis finansiering av fondsmidlene utover 50%. 
For kvinne- og ungdomsrelaterte tiltak kan det gis inntil 75% finansiering. 

3. Tiltak/prosjekt kan samfinansieres med midler fra utdanningssektoren og kultursekto-
ren selv om disse er fylkeskommunale. Kommunale næringsfond og egen arbeids-
innsats kan også benyttes som del av egenfinansiering. 

4. Midlene som stilles til rådighet innenfor ordningen må være i tråd med statsstøttere-
gelverket innenfor EØS-avtalen. 

5. Midlene skal ikke benyttes til å finansiere investeringer i og/eller ordinær drift og ved-
likehold av statlige, fylkeskommunale eller kommunale ordinære driftsoppgaver eller 
velferdsproduksjon, offentlig og privat forvaltnings- eller forretningsvirksomhet, jfr. 
kap. 551, post 60 Tilskot til fylkeskommunar for regional utvikling med retningslinjer 
fra KRD gjort gjeldende fra 1.1.2012. 



 Salten Regionråd  Dokument: SR-sak 1213 - Vedlegg Regionalt næringsfond vedtekt 
 Regionalt Næringsfond Salten  Side: 2 av 3 

 

Arkiv: pro 210/sr-sak 1213 - vedlegg regionalt næringsfond vedtekt Dato: 18.05.2012  Sign: kbp  
  

 

6. Tilsagn gitt av regionrådet er gyldig i tilsagnsåret pluss ett kalenderår, med anledning 
til å forlenge tilsagnet med ytterligere ett år. 

7. Salten Regionråd skal innen 1. februar hvert år rapportere til Nordland fylkeskommu-
ne på bruken av fondsmidlene. Rapporteringen skal vektlegge oppnådde resultater 
og eksempler på gode prosjekter som er gjennomført. 

8. Salten Regionråd skal rapportere på gitte tilsagn til KRD gjennom systemet RF 13.50 
innen 1. februar hvert år. 

 

§4  Organisasjon 

Regionalt Næringsfond Salten er en integrert del av Salten Regionråd sin virksomhet, med 
Regionrådet som høyeste myndighet.  

Regionrådet gir Arbeidsutvalget fullmakt til å opptre som styre og forvalte midlene i tråd med 
de retningslinjer som vedtas.  

Regionrådets sekretariat er sekretariat for Regionalt Næringsfond Salten og ansetter koordi-
nator i samråd med styret.  

Regionalt Næringsfond Salten sin virksomhet skilles fra Regionrådets øvrige virksomhet 
med eget regnskap, årsrapport og møteprotokoller. 

 

§5 Styre 

Styret for Regionalt Næringsfond Salten møtes ved behov. Styret ledes av Regionrådets 
leder, evt. nestleder.  

Styret skal: 

a) utarbeide årlige handlingsprogram og budsjett for Regionalt Næringsfond Salten som 
framlegges for Regionrådet til godkjenning, 

b) forvalte tiltak og prosjekter i samsvar med vedtatt program og budsjett, 
c) arrangere møter med programråd i henhold til § 6, 
d) utarbeide årsrapport som framlegges for Regionrådet og Nordland fylkeskommune, 
e) oppnevne arbeidsgrupper/prosjektstyrer for deloppgaver/prosjekter etter behov. 

Regionalt Næringsfond Salten sin koordinator forbereder sakene til styret og deltar i møtene. 

 
§6  Programråd 

Til støtte for styret opprettes det et programråd med representanter fra sentrale utviklingsak-
tører, jfr. §1.  

Programrådet skal ha en rådgivende rolle i forhold til utarbeidelse av årlige handlingsplaner. 
 

§7 Endring av disse regler 

Endring av reglene for organisering og drift av Regionalt Næringsfond Salten kan gjøres av 
Salten Regionråd etter innstilling fra styret. Ordinære stemmerettsregler for Regionrådet 
gjelder. 
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§8  Avslutning av Regionalt Næringsfond Salten 

Regionalt næringsfond avsluttes gjennom vedtak i Salten Regionråd. 

 

Bodø 24.5.2012/hr 
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SR-sak 13/13 BARENTS VEG FORENING - MEDLEMSSKAP  
  

Bakgrunn 
Barents Veg Forening ble formelt stiftet i Murmansk 16. januar 1997, og har som formål å 
bidra til informasjon, markedsføring, aktivitet og økt samarbeid langs vegforbindelsen mellom 
Bodø – Luleå – Rovaniemi - Murmansk. Stiftere var kommunene langs vegen, og Bodø, 
Fauske og Saltdal på norsk side er alle medlemmer i tillegg til Salten Regionråd som er 
støttemedlem.  

 Foreningens vedtekter følger vedlagt. Sekretariatet for foreningen har siden oppstart ligget i 
Haparanda kommune. Styret har to representanter fra hvert land m/vara. Fra Norge er dette 
Kari Storstrand fra Bodø (vara Odd A. Lund, Bodø) og Leif Lindstrøm fra Fauske (vara 
Monica Sundsfjord, Saltdal). Disse er valgt frem til årskongressen 2014.  

 

Aktivitet 
I perioden 1997 – 2007 har foreningen generert mye aktivitet i form av Interreg-prosjekter, 
nettverksbygging og markedsføring av vegforbindelsen på messer etc. Det ble bl.a. jobbet 
aktivt i forhold til åpning av grensepassasjen mellom Russland og Finland i Salla (2002) og 
utbedring av Tjernfjellet på norsk side.  

Årskongressen har vært arrangert i de 4 landene etter tur, sist gang på norsk side var i 2009 
i Saltstraumen. I 2013 er det bestemt at årskongressen skal være i Haparanda 12. juni. 

De senere år har det ikke vært noe prosjektaktivitet, og årskongressen har vært eneste 
møtepunkt. 

Foreningen har egen nettside, www.barentsroad.org men den har etter det vi kan se ikke 
vært oppdatert det siste året. 

 

Økonomi 
Årskontingenten har de senere år vært uendret, og fordeler seg slik på de norske 
medlemmene: 

 
Bodø kommune SEK 22.000 
Fauske kommune SEK 11.000 
Saltdal kommune SEK  5.500 
Salten Regionråd SEK  5.500 
Til sammen   SEK 44.000 

 

Veien videre 
De første 10 årene var foreningen svært aktiv, og regionrådet hadde en koordinerende rolle 
på norsk side i forhold til Interreg-prosjekter og annen aktivitet. Etter at Stig Kerttu sluttet i 
sekretariatet i 2008, har aktiviteten gått over i «hvilemodus». Det er Haparanda kommune 
som fortsatt har sekretariatsansvaret. 

http://www.barentsroad.org/
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På norsk side har vi hatt flere runder med medlemskommunene i forhold til fortsatt 
medlemskap (2007-2009). Konklusjonen da var at kommunene fortsatt ønsket å være 
medlemmer fordi de mente at grenseoverskridende arbeid var viktig og at foreningen var et 
bindeledd for kommunene langs vegen. 

Vi er kjent med at medlemskapet diskuteres også på svensk side, og at Arvidsjaur kommune 
har meldt seg ut av foreningen. 

 

Vurdering 
Barents Veg Forening har hatt en funksjon i forhold til samarbeid mellom kommunene langs 
vegen, men med den labre aktiviteten og interessen som kommunene har vist i de senere år 
bør det vurderes om dette er noe Salten Regionråd fortsatt skal delta i eller ikke.  

Dersom regionrådet og kommunene mener noe med medlemskapet, må dette vises 
gjennom engasjement og aktivitet. De senere år har det knapt vært norsk representasjon på 
årskongressen, og det gir et signal om at kommunene ikke har prioritert dette i stor nok grad. 

Sekretariatet foreslo overfor arbeidsutvalget at Salten Regionråd melder seg ut av Barents 
Veg Forening, og at kommunene Bodø, Fauske og Saltdal selv må vurdere sitt medlemskap.  

 

Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 8. februar 2013 under AU-sak 11/13 og legger den 
frem for Regionrådet uten forslag til innstilling. 

 

Forslag til vedtak: 
  

 

Bodø, den 20.2.2013 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 14/13 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE 
Under dette punktet gis det anledning til å ta opp saker som den enkelte kommune ønsker 
drøftet / vedtatt i Regionrådet. Slike saker kan være:  
− forslag til felles uttalelser, 
− innspill til regional og statlig myndighet,  
− prosjektideer, 
− etc.  
Det gis også anledning under dette punktet å ta opp saker i egen kommune hvor det ønskes 
regional drahjelp.  
 

a) Fra Saltdal kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Orientering omkring Båtbyggermuseet i Saltdal 
Det har vært jobbet lenge med båtbyggermuseum i Rognanfjæra, og Saltdal kommune er nå 
i gang med et ettåring hovedprosjekt, som ledes av Steinar Skogstad. Kommunen 
samarbeider med Nordlandsmuseet og Nordland fylkeskommune. 
Saltdal kommune v/ordfører vil orientere om deres planer for Båtbyggermuseum i Saltdal. 
 

b) Fra Bodø kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 

Langsiktig flyplassløsning for Salten 

Sammendrag 

Bodø Lufthavn er den ene av de 2 nasjonale lufthavnene i Nord-Norge og et viktig 
knutepunkt som nav for de regionale rutene i Nordland. Bodø bystyre har vedtatt en 
framtidig lokalisering av Bodø lufthavn flyttet til ca. 2 km sørvest for dagens rullebane (S2-
alternativet). Bodø kommune har i den forbindelse anmodet om at 
Samferdselsdepartementet tar inn et avsnitt som ivaretar behovet for sivil lufthavn i Bodø i 
kommende NTP med følgende tekst: 

«Det startes opp en prosess i NTP-perioden for å løse de fremtidige utfordringene for Bodø 
lufthavn og for å få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø, tilpasset 
kommunens og regionens behov». 

Det er viktig at regionen stiller seg bak og støtter opp omkring Bodø bystyre sitt vedtak om 
framtidig lokalisering av Bodø lufthavn flyttet til ca. 2 km sørvest for dagens rullebane. Dette 
for å sikre en positiv utvikling av Bodø og regionen i fremtiden.  

Bodø kommune v/ordfører vil gi nærmere informasjon i regionrådets møte fredag den 1. 
mars.   

Forslag til uttalelse fra Salten Regionråd: 

Salten består av 9 kommuner og utgjør med sine nesten 80.000 innbyggere, 1/3 av 
Nordlands befolkning. Salten har en bredt sammensatt næringsstruktur og er den regionen 
som representerer den største verdiskapingen i landsdelen. Regionen har stor vekst og er i 
rask utvikling. Gode samferdselsløsninger og en robust infrastruktur vil være avgjørende for 
å sikre en fortsatt positiv utvikling i fremtiden.   

Bodø er Nord-Norges nest største by og en av landsdelens viktigste kommunikasjonssenter 
for person- og godstransport, og et knutepunkt på nasjonale transportlinjer både når det 
gjelder båt, bane, vei, ferge og fly. Bodø lufthavn er den ene av de 2 nasjonale lufthavnene i 
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Nord-Norge, Norges 6. største lufthavn og et avgjørende knutepunkt for det regionale 
rutenettet i Nordland.  

14. Juni 2012 vedtok Stortinget nedleggelse av Bodø Hovedflystasjon. En konsekvens av 
dette er at rullebanen i Bodø vil overdras til Avinor og bli sivil.  

Dagens rullebane har dokumenterte mangler, store løpende vedlikeholdsbehov og det 
foreligger et anslått behov for etablering av ny rullebane innen 10-15 år. For Saltenregionen 
er det avgjørende at vi sikres en fremtidsrettet flyplass som imøtekommer regionens behov 
og Bodøs rolle som drivkraft i landsdelen, fylket og regionen, og som nasjonal 
beredskapshovedstad. 

Salten regionråd ber derfor nasjonale myndigheter innarbeide en forpliktelse i NTP 
2014-2023, om at det skal startes opp en prosess i NTP-perioden for å løse de 
fremtidige utfordringene for Bodø lufthavn, og for å få på plass en langsiktig løsning 
for sivil luftfart i Salten, tilpasset kommunenes og regionens behov.  

 

c) Fra Bodø kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 

Orientering omkring beredskapshovedstaden Bodø og mulig samlokalisering 
av nødetatene 

3. januar i år offentliggjorde Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en 
skisse for en ny struktur og samlokalisering av 110 sentraler. Skissen medfører en halvering 
av dagens antall 110-sentraler. For Saltenregionen, Bodø og Nordland er dette en viktig sak, 
hvor vi må være aktive premissleverandører for hvilken løsning vi ønsker i fremtiden. Like før 
nyttår tok Tromsø Brann og redning et initiativ til å samle Nord-Norge under en 110-sentral 
lokalisert i Tromsø. Samme dato gikk høringsfristen ut for forslaget til ny organisering av 
redningstjenesten. 

Beredskap, styring, ledelse og samvirke innenfor nødetatsområdet er ikke bare et viktig 
samfunnsoppdrag, men også en vesentlig faktor i fremtidig etablering av industri, 
næringsvirksomhet generelt og oljevirksomhet spesielt. En eventuell samlokalisering av 
nødetatene kan bli en vesentlig styrke for samvirket og de oppgaver vi har ansvaret for å 
løse. 

Bodø kommune er i gang med planleggingen av en ny brannstasjon og ser et potensial for å 
utvikle funksjonelle og robuste fagsentraler samlet på en lokasjon. Bodø omtales som 
landets beredskapshovedstad med rette, sett i lys av de funksjoner vi ivaretar på området i 
dag. Skal vi utvikle denne viktige nasjonale funksjonen og posisjonen videre, må vi evne å 
tenke nytt og styrke vår rolle gjennom nye og bedre løsninger for fremtiden. 

Bodø kommune v/ordfører vil orientere rundt alle de prosesser som nå pågår mht. å fylle 
Beredskapshovedstaden med mer relevant innhold. Herunder framtidig samlokalisering av 
nødetatene, OSRL – C&C med mulig utvidelse for flere funksjoner, nasjonalt 
beredskapssenter, Hovedredningssentralen / Kontrollsentralen m.m. 

 

d) Fra Bodø kommune v/rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet: 

Orientering omkring RV80 Sandvika – Sagelva og orientering omkring 
togstopp Reitan og Bodin, leir samt rutetider på Saltenpendleren (BAS)  

Rv80 Sandvika – Sagelva lå inne i NTP 2010 – 2013 (19) med 100 % statlig finansiering på 
totalt ca. 210 mill. I forslag til ny NTP 2014 – 2023 er dette tatt ut. I 2013 kroner utgjør 
beløpet nå ca.240 mill.  

Saltenpendelen ble etablert i 2001 og har vært under stadig utvikling, hvor det i dag er ca. 
81.000 reisende. FOH (Forsvarets Operative Hovedkvarter) har foretatt flere henvendelser 
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angående pendlermuligheter mellom Reitan og Bodin leir, ble det er avholdt et møte for å se 
på mulighetene og nytteverdien av etablering av togstopp ved Reitan og Bodin leir. 

Bodø kommune v/rådmann vil gi en orientering om begge sakene i regionrådets møte fredag 
den 1. mars.   

e) Fra Bodø kommune v/rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet: 

Nordlandsmuseet – hva ønsker kommunene? 

Det har vært flere debatter rundt om i kommunene vedrørende Nordlandsmuseet og driften 
av museet. Bør eierne sette seg sammen og drøfte hva man ønsker med museet?  

Bodø kommune ønsker å diskutere saken med de øvrige kommunene i Salten. 

 

 

 

Bodø, den 20.2.2013 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
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