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1 Innledning 

Salten Regionrådet kan ved utgangen av 2010 se tilbake på 21 år som samarbeidsorgan mel-
lom kommunene i Salten. Hele tiden har målsettingen vært, - sammen med kommunene, å gjø-
re Saltenregionen til et godt sted å være. Dette gjør vi gjennom: 

- samordning av eksisterende og vurdering av nye, interkommunale samarbeidsordninger, 
- profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad, 
- økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon, 
- medvirkning til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene. 

I tillegg har ”FOREBYGGING” ligget som en uskrevet regel i bunnen for Regionrådets arbeid. Vi 
ønsker å prioritere vår innsats mot prosjekter og samarbeidsoppgaver som gir en langsiktig og 
forebyggende effekt for helse, miljø, kriminalitet, ulykker, fraflytting med mere.  De mest synlige 
målbærere for denne tankegangen er våre egne enheter; Friluftsrådet, Felles ansvar og Kultur-
samarbeidet.  

Salten Friluftsråd har gjennom alle sine prosjekter et helsefremmende perspektiv. Her nevnes 
spesielt den målrettede satsningen mot barnehager og skoler. Vi nevner også ”Sykkelløftet i 
Salten” som blir et spennende tiltak for å bedre forholdene for syklende i kommende år. Dette 
prosjektet skal gi både bedre helse, mindre ulykker, og har i tillegg et miljøperspektiv. 

Felles Ansvar i Salten har gjennom 6 ½ år vist at det gjennom samarbeid bl.a. med politi og 
barnevern, nytter å ta tak i ungdom som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger. 
Etter hvert som årene går ser vi flere gode resultater av det arbeidet som koordineres gjennom 
Felles Ansvar. Det arbeides med å utvide tiltaket med tettere oppfølging av unge rusmisbrukere.  

Salten Kultursamarbeid har med små ressurser, dratt i gang og gjennomført svært mange og 
gode samarbeidsprosjekt i Salten. Kultursamarbeidet profilerer Salten på en utmerket måte og 
har, sammen med kommunene og andre kulturaktører, stor betydning for oppbygging av regio-
nens omdømme. Vi er sikker på at kultur er en faktor som vektlegges høyt når våre framtidige 
innbyggere skal velge jobb og bosted.  

Samhandlingsprosjektet ”Sunnhet i Salten” ble igangsatt i 2010 som et 2-årig prosjekt. Det stil-
les store forventninger til dette prosjektet som skal hjelpe Saltekommunene til å få en smidig 
innføring av Samhandlingsreformen. En hovedmålsetting er å få til god samhandling mellom 
helseforetaket og primærhelsetjenesten, med det siktemål å organisere et pasientforløp til beste 
både for pasient og samfunn. Reformen kan komme til å kreve nye måter å organisere inter-
kommunalt samarbeid på, hvor det bl.a. kan bli behov for en formell avtalepart som kan sikre en 
samordnet og forpliktende opptreden mellom flere kommuner.  

Med innføring av samhandlingsreformen og ny folkehelselov vil forebyggende helsearbeid i 
kommunene få stor fokus og betydning med tanke på å redusere befolkningens behov for hel-
setjenester.  

Partnerskap Salten forvalter midler som fylkeskommunen har stilt til disposisjon for Regionråde-
ne i Nordland til regional utvikling. Ordningen er foreløpig for årene 2009, 2010 og 2011. Både 
Salten og de andre regionrådene har gode erfaringer med partnerskapsordningen, og har gitt 
fylkeskommunen tilbakemelding om at ordningen ønskes videreført også etter 2011. Ordningen 
har gitt Regionrådet mulighet til å gi Salten-strategiene et betydelig løft, spesielt på nærings-
samarbeid, kompetanse og omdømmebygging/rekruttering.  

Andre samarbeidsordninger som regionrådet har engasjert seg i er videreføring av Krisesente-
ret i Bodø som et interkommunalt samarbeid med Bodø som vertskommune. Det ”nye” krise-
senteret har fått navnet Krisesenteret i Salten.  

Kommunene i regionen samarbeider også tett med Iris Salten IKS om kommunale utviklings- og 
samordningsprosjekt. Her nevnes Energi- og klimaplan for Salten, Eiendomsforvaltning og 
Geodataprosjekt. Iris Salten IKS støtter i tillegg flere prosjekter som gjennomføres i Regionrå-
dets regi, bl.a. Salten Kultursamarbeid og Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten.  

Innspill- og påvirkningsarbeidet har i 2010 vært gjennomført på flere områder og gjennom ulike 
kanaler. Her nevnes spesielt Båtpakke Salten og Petrostrategi for Salten hvor det er nedsatt 
egne grupper for å målbære Saltens interesser.  

 



  Årsmelding 2010 
 

Salten Regionråd   Side 2 

  

Informasjonsutveksling mellom kommunene og mellom kommunene og innbyggerne, blir stadig 
bedre. Først og fremst gjennom videreutvikling av kommunenes nettsider og ved at kommune-
ne, Regionrådet og mange av kommunenes representanter, tar i bruk sosiale media for å kom-
munisere seg i mellom og med befolkningen. I tillegg er Regionrådet blitt en viktig møteplass for 
informasjonsutveksling og derved også åpenhet mellom kommunene.  

Interkommunalt samarbeid er etter hvert blitt så omfattende at mange kommuner har mistet 
oversikten over alle samarbeidsordningene de er med på. Dette kom tydelig fram i et utred-
ningsarbeid som NIVI Analyse gjennomførte i 2010 for Fylkesmannen i Nordland.  

I Salten ble det registrert 66 formaliserte samarbeidsordninger mellom 2 eller flere kommuner. 
27 av disse samarbeidsløsningene er på Salten-nivå og høyere. I tillegg har vi 18 permanente 
fagnettverk og en god del samarbeidsprosjekt med kortvarig karakter. Det er grunn til å tro at 
det faktiske antallet er en del høyere fordi rapporteringen fra kommunene i noen tilfeller var 
mangelfull.  

Vi samarbeider godt i Salten, og på mange områder, men det finnes fortsatt et stort potensiale 
for kompetanseheving, kvalitetsforbedring og bedre ressursbruk gjennom interkommunalt sam-
arbeid. Både de velferdspolitiske utfordringene og rollen som samfunnsutvikler, peker i retning 
av at det bør satses sterkere på brede regionale fellesløsninger. Utfordringen i så fall er å utvik-
le et felles styringssystem for interkommunalt samarbeid der flere oppgaver kan samordnes og 
underlegges politisk og administrativ styring. Hvordan Saltenkommunene møter denne utford-
ringen blir både spennende og interessant for de interkommunale samarbeidsordningene i Sal-
ten i årene framover.  

2 Organisering 

2.1 Regionrådets sammensetning 

Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i de 9 Sal-
ten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2010:  

Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann  

Beiarn Frigg Ottar Os Håkon Sæther Ole-Petter Nybakk 

Bodø Odd-Tore Fygle Gørill H. Heitmann  Svein Blix  
Fauske Odd Henriksen Siv Anita J. Brekke Ragnar Pettersen  
Gildeskål Walter Pedersen  Hilde F. Johansen Even Ediassen 
Hamarøy Rolf Steffensen Bård Marthinussen/ Elin Eidsvik 
  Jan Folke Sandnes 
Meløy Arild Kjerpeseth Per Swensen Jørgen Kampli 
Saltdal Kjell-Magne Johansen Anne Britt Sletteng Mary Ann Meisler/ Anna Welle  
Steigen Asle Schrøder Kjell Arntsen Roy Hanssen 
Sørfold Lars Kr. H. Evjenth Anne L.N. Arntzen Torbjørn Winther 

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2007 – 2011. 

Regionrådet har i 2010 hatt 4 møter og behandlet 47 saker, samt tatt en del saker til orientering.    

2.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2010 har Arbeidsut-
valget hatt følgende sammensetning: 

Leder Kjell-Magne Johansen ordfører Saltdal kommune 
Nestleder Walter Pedersen ordfører Gildeskål kommune  
Medlem Odd-Tore Fygle ordfører Bodø kommune 
Medlem Siv Anita J. Brekke opposisjon Fauske kommune 
Medlem Elin Eidsvik rådmann Hamarøy kommune 

Varamedl. Ole Petter Nybakk rådmann Beiarn kommune  
Varamedl. Asle Schrøder ordfører Steigen kommune 

Arbeidsutvalget har hatt 6 ordinære møter og behandlet 64 saker, foruten en del referatsaker. 
Vararepresentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.  
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2.3 Sekretariatsledelse 

Sekretariatet ledes av sekretariatsleder, som er øverste administrative leder for virksomheten.  
I 2010 har sekretariatet vært ledet av: Georg Heggelund. 

3 Ansatte 

I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2010: 

Sekretariatet Stilling Kontorsted 

Heidi Robertsen Prosjektleder Bodø 
Judith Stordal Sekretær Bodø 

Friluftsrådet 

Trond Loge Daglig leder  Rognan  
Bjørn Godal Prosjektleder  Bodø 

Felles Ansvar i Salten 

Siv Anita Bjørnsen Koordinator  Bodø  

Salten Kultursamarbeid 

Lisbeth Glanfield Prosjektleder  Bodø  

Partnerskap Salten 

Kyrre Didriksen Prosjektleder  Bodø  

Sunnhet i Salten 

Kai Brynjar Hagen Sunnhetsoverlege (40 % fra 01.08.10)  Bodø 

  

Bodø kommune har ivaretatt funksjonen som regnskapsfører, og har forestått lønnsutbetaling 
for sekretariatet, mens Saltdal kommune har en tilsvarende funksjon for den som har kontorsted 
her. 

4 Kontorforhold / arbeidsmiljø 

Kontorsted for sekretariatet har siden årsskiftet 1. januar 2005 vært i leide lokaler i Teamgården, 
Prinsens gt. 113A, i Bodø.  

Friluftsrådets kontor i Saltdal leier lokaler i rådhuset av Saltdal kommune.  

Felles Ansvar har kontor på Politihuset i Bodø.  

Arbeidsmiljøet både ved kontoret på Rognan og ved sekretariatet i Bodø er godt. Det samme 
gjelder samarbeidsforhold mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.  

Sykefraværet i bedriften er ubetydelig. 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

5 Likestilling 

Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2010 er 48% kvinner og 52% menn. 
Lønnsutbetaling fordelt på kjønn utgjør 44% til kvinner og 56% til menn i 2010. 
Alle ansatte unntatt 1 mann er ansatt i full stilling. Det har ikke vært tatt ut permisjon i 2010. 



  Årsmelding 2010 
 

Salten Regionråd   Side 4 

  

6 Virksomheten i 2010 

6.1 Sekretariatet 

I tillegg til ordinære sekretariatfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møte (AU/SR/-
arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved sekre-
tariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2010: 

6.1.1 Høringsuttalelser 

Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av år 2010 avgitt 4 høringsuttalelser.  

6.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk 

11. januar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og Nord-
landsbenken i Bodø. Fra Salten ble følgende tema tatt opp: 

 Stortingets forestående behandling av flybasesaken 

 Hva gjøres for at olje og gass blir ilandført i Nordland slik at landsdelen kan få nye ar-
beidsplasser og vekst 

Fra Salten møtte Odd-Tore Fygle, Arild Kjerpeseth og sekretariatsleder. 

6.1.3 Regionalt IT-samarbeid / IT-rådet og it styringsgruppe 

For å legge til rette for et tettere IT-samarbeid mellom kommunene i Salten er det etablert et 
samarbeid mellom it-sjefene/konsulentene i hver kommune (it-rådet). I tillegg er det nedsatt en 
egen it-styringsgruppe som har hatt ansvaret for pågående it-prosjekt. Leder av it-rådet har i 
2010 vært Terje Furumo (it-ansvarlig Saltdal kommune). 

IT-styringsgruppe har hatt følgende sammensetning i 2010: 

Jørgen Kampli (leder) 
Svein Blix 
Ole Petter Nybakk 
Terje Furumo 
Frode Nilsen (sekretær) 

Hovedaktiviteten i gruppa har vært knyttet til utbygging av ”Hvite flekker” og til videreføring av 
det Interkommunale bredbåndsnettet.  

6.1.4 Interkommunalt bredbåndsnett mellom kommunene i Salten 

Regionrådet inngikk i 2005 en 3-årig avtale med UmoeIKT AS om etablering av et høyhastig-
hetsnett (100 Mbps bredbåndsnett) mellom kommunene i regionen. Kontrakten ble senere for-
nyet fram til 31.12.2010 i påvente av nytt anbud. Rådmannsgruppa, i samråd med it-rådet, ved-
tok imidlertid i slutten av november 2010 å legge ned det interkommunale bredbåndsnettet.  

Rådmannsutvalgets vedtak innebærer at hver enkelt kommune samt Nordlandsmuseet og Sal-
ten kommunerevisjon (og evt. andre samarbeidspartnere på nettet) selv tar ansvaret for anskaf-
felse av nødvendige bredbåndstjenester fram til 1.2.2013. I januar 2012 starter anbudsarbeidet 
for å etablere EN interkommunal bredbåndsløsning for alle kommunene i Salten inkl. Nord-
landsmuseet og Salten kommunerevisjon. Den nye avtalen skal gjelde fra 1.2.2013 og minst 4 
år.     

6.1.5 Bredbåndsprosjekt ”Hvite Flekker” 

Dette prosjektet skulle etter planen vært avsluttet i 2010. Prissetting og bestilling av opsjoner 
har imidlertid dratt ut i tid og både Telenor og kommunene har overskredet gitte frister med å 
melde tilbake hvilke opsjoner som (skal) bygges ut. Som en konsekvens av dette har Regionrå-
det ikke kunne avslutte prosjektet ved årsskiftet. Dette har også ført til at Innovasjonsprogram 
Salten holder tilbake 800.000 kr i tilskudd til prosjektet. Dette tilskuddet vil falle bort dersom det 
ikke rapporters innen 30.6.2011.  

Til sammen har utbygging av ”Hvite flekker” et budsjett på ca. 20 mil kr. Dette er finansiert gjen-
nom tilskudd fra kommunene, Høykom, KRD/Nordland fylkeskommune, Innovasjonsprogram 
Salten og egeninnsats fra sekretariatet og it-medarbeidere i kommunene.  



  Årsmelding 2010 
 

Salten Regionråd   Side 5 

  

6.1.6 Båtpakke Salten del II 

Styringsgruppen for prosjektet har bestått av: 
Walter Pedersen (leder),ordfører i Gildeskål 
Arild Kjerpeseth, ordfører i Meløy Rolf Steffensen, ordfører Hamarøy 
Asle Schrøder, ordfører Steigen  Geir Hanssen, konsulent Bodø kommune 

Innleid prosjektleder og utreder har vært Transportutvikling Bodø AS v/Karl-Anton Swensen.  

Sluttrapport for dette utredningsarbeidet ble presentert for Regionrådet i februarmøtet. Før den 
tid hadde gruppa presentert repporten for samferdselsråden i Nordland fylkeskommune og for 
fylkestingets komité for samferdsel. Styringsgruppa har gjennom året fulgt opp utredningsarbei-
det gjennom henvendelser og møter med fylkeskommunens samferdselsråd og samferdselsav-
deling.  

6.1.7 Salten olje- og gassutvalg 

Utvalget ble oppnevnt av regionrådet i februar 2010, og har som oppgave å følge den aktivite-
ten som skjer på nordlandssokkelen og som har politisk og næringsmessig betydning for regio-
nen. Utvalget skal ha spesiell fokus på følgende arbeidsoppgaver: 

 felles talerør for Salten regionen 

 økte ringvirkninger for regionen gjennom aktivitet, kompetanse og næringsutvikling 

 aktiv deltakelse i viktige arenaer vedr utvikling av nordlandssokkelen 

Utvalgets medlemmer er Odd-Tore Fygle (leder), Arild Kjerpeseth og Kjell Magne Johansen. 
Team Bodø KF er sekretær for utvalget.  
Utvalget har hatt 3 møter i 2010, og har bl.a. avgitt høringsuttalelse til Nfk’s ”Egnethetsstudie for 
ilandføring av gass”. 

6.1.8  Kommunestrukturen i Salten 

Sentrale politikere i Fauske hadde gjennom media og flere offentlige møter tatt til orde for en ny 
debatt om kommunestrukturen i Salten våren 2010. Temaet ble derfor tatt opp i Regionrådets 
junimøte.  Regionrådet ba her kommunene i Salten om å ta en gjennomdrøfting av eget ståsted 
i forhold til kommunestruktur som grunnlag for en ny debatt i november. I løpet av høsten hadde 
nesten alle kommunene satt dette på dagsorden, men ut fra de tilbakemeldingene som kom var 
det ikke grunnlag for en ny debatt, og tilbakemeldingene ble tatt til orientering. 

6.1.9 Saltenting 2010 

15.- 16. mars 2010 var kommunestyrerepresentantene i Salten igjen samlet til felles kommune-
styremøte – ”Saltenting” i Bodø. Hovedtema denne gang var samhandlingsreformen, interkom-
munalt samarbeid, betydningen av universitetet i Nordland og utfordringer/muligheter innen 
landbruk og havbruksnæringen i Salten.  

6.1.10 Annet 

Av andre saker som sekretariatet har vært involvert i nevnes: 

Informasjonsformidling over internett. 

Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til nyhetsoppslag 
inneholder nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet inklusiv Salten Fri-
luftsråd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, Partnerskap Salten og Salten Invest AS. Sam-
tidig er nettstedet en felles inngangsportal til kommunene i Salten.  

Salten Regionråd formidler også informasjon gjennom nettstedene: 
www.facebook.no/Salten.Regionrad og www.twitter.com/SaltenRegionrad  

Salten Regionråd er hovedinitiativtaker til nettsidene: www.facebook.no/Saltenregionen og 
www.facebook.no/regionradene og er en av flere administratorer for disse sidene. 

Krisesenteret i Bodø 

Regionrådets oppnevnte representant i styret for Krisesenteret har vært Hilde Furuseth Johan-
sen (Gildeskål) med Anne Lise Nordvik Arntzen (Sørfold) som vara. Funksjonstid 2009 og 2011. 
Ny krisesenterlov trådte i kraft 01.01.2010 og innebærer at krisesenteret skal ha tilbud til menn, 
barn og kvinner. 

http://www.salten.no/
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/fellesansvar
http://www.salten.no/kultur
http://www.salten.no/content/blogcategory/39/225/
http://www.salten.no/invest/
http://www.facebook.no/Salten.Regionrad
http://www.twitter.com/SaltenRegionrad
http://www.facebook.no/Saltenregionen
http://www.facebook.no/regionradene
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I løpet av året har det derfor vært gjennomført en prosess i forhold til tilbud og organisering. Fra 
2011 vil krisesentertilbudet organiseres som et administrativt vertskommunesamarbeid med 
Bodø som vertskommune. Senteret vil skifte navn til Krisesenteret i Salten. 

IT-forum 

Salten Regionråd er deltaker i IT-forum Bodø.  IT-forumet er organisert som en del av Kunn-
skapsparken i Bodø og har som formål å utvikle et informasjonsnettverk som skal arbeide for en 
positiv utvikling av lokalsamfunnet, bl.a. ved å: 
- ta nye initiativ – utviklingsprosjekter som har samfunnsmessig og forretningsmessig nytte 
- profilere Saltens IT-næring 
- arbeide for kompetanseutvikling innen IT på alle nivå 
- etablere faglige og forretningsmessige arenaer 

Barents Veg Internasjonale Forening 

Barents Veg Internasjonale Forening er en forening hvor kommunene langs Barents veg (Bodø 
– Murmansk) kan være medlemmer. I Salten er kommunene Bodø, Fauske og Saltdal ordinære 
medlemmer og fra 2000 har Salten Regionråd vært formelt innmeldt i foreningen som støtte-
medlem. Norske styrerepresentanter i foreningen i 2010 har vært: 

- Eirik Sivertsen, Bodø med vara Kari Storstrand, Bodø 
- Monica Sundsfjord, Saltdal med vara Leif Lindstrøm, Fauske 

Foreningens årskongress ble avholdt i Tornio i Finland 2. juli 2010 med 2 deltakere fra Norge til 
stede.  

Andre utvalg og råd 

Salten Regionråd deltar med oppnevnt representant i: 
- Vannregionutvalget for Nordland:  Odd-Tore Fygle  (vararepr. Frigg Ottar Os) 
- Energirådet for Nordland:  Arild Kerpeseth  (vararepr. Odd-Tore Fygle)  
- Styringsgruppa for Kulturkvartalet i Bodø:  Hilde Furuseth Johansen.  
- Nordlandsmuseets råd Frigg Ottar Os (vararepr. Arild Kjerpeseth) 

 

6.2 Felles ansvar i Salten 

”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2007. Koordinator Siv Anita Bjørn-
sen har som hovedoppgave å koordinere samt følge opp tiltak for unge under 18 år som har 
begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger.  

Målet for ”Felles ansvar i Salten” er å hindre utviklingen av en kriminell løpebane hos den enkel-
te, samt forebygge sosial utstøting og tilbakefall etter en strafferettslig reaksjon. Tiltaket skal 
også ha fokus på å nå ungdom det er bekymring rundt før de begår lovbrudd.  

Koordinator har kontor ved Bodø Politihus, og i hht. samarbeidsavtalen dekker Salten politidist-
rikt kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles ansvar i Salten, Salten Politidistrikt og Konfliktrå-
det i Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.   

6.2.1 Styret 

Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig 
kvalitet og at dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk 
ansvarlig.  

Styret 2010: 
Walter Pedersen Styreleder, Ordfører, Gildeskål kommune –Salten Regionråd 
Tone Vangen Politimester 
Mona L. Hammerfjeld Konfliktrådet i Salten 
Henny Aune Oppvekstkoordinator, Bodø kommune 

6.2.2 Ressursgruppen 

I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har samar-
beidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen møtes 
hver annen måned. 
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Ressursgruppen 2010: 

 Øyvind A. Rengård  Salten Politidistrikt, Jurist 
Charlotte Ryen Berg Salten Politidistrikt, Ungdomsteamet 
Christina Aas Øines Konfliktrådet  i Salten  
Kirsti Jørgensen BUP, Leder 
Janne Joakimsen 
Ada Stensø 
Geir Ludvig Næstby 

Barnevernstjenesten 
Bufetat 
Bankgata Ungdomsskole, rektor 

Leif Magne Eggestad 
-vara Karin Julianne Brandt 

Bodin videregående skole, Rektor 
Fauske videregående skole, Inspektør 

 

6.2.3 Oppgaver og aktivitet i 2010 

I løpet av 2010 er det i alt 18 ungdommer som har signert en forpliktende kontrakt med Felles 
ansvar. Det er fortsatt hovedvekt av gutter i tiltaket, kun fire jenter har hatt oppfølging gjennom 
tiltaket i 2010. Felles ansvar har i løpet av 2010 fulgt opp flere ungdommer der barnevernstje-
nesten har omsorgsansvar (fosterhjem / institusjon). Etter disse erfaringene er det fokus på om 
Felles ansvar må endre noe på dagens mal. Her nevnes behovet for hyppigere møtevirksomhet 
og tyngre ansvarsfordeling til ungdommens nettverk / ansvarsgruppe.  

Koordinator i ”Felles ansvar i Salten” har i stor grad delt sin kompetanse gjennom det å jobbe 
tverretatlig kriminalitetsforebyggende med ungdom og deres familier. Hun har i 2010 holdt fore-
drag i ulike fora. Politihøgskolen tar årlig kontakt og har lagt inn Felles ansvar som en fast un-
dervisningsøkt i forhold til tema forebyggende politiarbeid. I samarbeid med Salten Politidistrikt 
ble det i november arrangert en fagdag der aktuelle samarbeidspartnere var samlet for faglig 
påfyll i forhold til det å være i dialog med ungdom vi bekymrer oss for. Det var samlet nærmere 
70 fagfolk fra Salten.  

I september d.å. arrangerte Felles ansvar i Salten en studietur til USA med fokus på ungdoms-
kriminalitet og forsoningsmetode som konsekvens for ungdom under 18 år. Gruppa var sam-
mensatt av skole, politi, påtalemyndighet, konfliktråd og Felles ansvar og hadde stor nytte av å 
oppleve at land med langt høyere kriminalitetsstatistikk i større grad arbeidet med samme me-
tode som vi gjør her i Salten. 

Felles ansvar i Salten har etter oppfordring fra påtalemyndigheten i Salten utarbeidet forslag til 
tverrfaglig oppfølgingsarbeid for ungdom som er førstegangslovbryter i forhold til rus. Videreut-
vikling av dette vil være et satsningsområde i 2011.  

Nasjonalt arbeides det med flere prøveprosjekt med navnet ”Oppfølgingsteam”. Koordinator i 
Felles ansvar er valgt ut til å sitte i ei arbeidsgruppe, FOT (Forum for OppfølgingsTeam), som er 
bedt om å bidra i forhold til innhold her. Oppfølgingsteam er bygget opp etter samme mal som 
Felles ansvar i Salten.  

Det er utarbeidet en informasjonsfolder med forenklet informasjon om tiltaket. Denne er distri-
buert til aktuelle organisasjoner i Salten. Videre utarbeides det hvert år egen virksomhetsplan 
for tiltaket. Denne kan lastes ned fra Felles ansvar sin hjemmeside under Salten Regionråd - 
www.salten.no/fellesansvar  

Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Felles Ansvar i Salten. 

 

6.3 Salten Invest AS 

Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte investering-
er i en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for avkastning. Selskapet 
skal også kunne investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselska-
per.  

Utviklingen i finansmarkedene og norsk økonomi gjennom 2008 og 2009 medførte redusert deal 
flow for Salten Invest AS, og krevende utfordringer for flere av de selskapene som Salten Invest 
AS har investert i. Gjennom 2010 har sitasjonen endret seg til det bedre, og Salten Invest AS 
har erfart større tilgang på prosjekter, og en mer optimistisk vurdering av framtidsutsiktene hos 
våre porteføljebedrifter. Starten på 2011 tyder på at denne positive utviklingen vil fortsette frem-
over, og at behovet for den type kapital som Salten Invest tilbyr er økende.   

http://www.salten.no/fellesansvar
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6.3.1 Styret 

Styret i Salten Invest AS har i 2010 bestått av: 

Odd Emil Ingebrigtsen   
Gry Alsos   
Odd-Tore Fygle   
Odd Henriksen  
Rose Olsen 

Styret har vært ledet av Odd Emil Ingebrigtsen med Odd-Tore Fygle som nestleder. Svenn Are 
Jenssen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS. 

6.3.2 Styrets arbeid 

Styret har i 2010 behandlet 38 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer og 
andre forhold knyttet til driften av selskapet.   

Gjennom Salten Invest AS kan nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase få tilført egenkapi-
tal, kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere bedriftenes vekst og lønn-
somhetspotensial. Selskapet har i 2010 utvidet kapasiteten for å kunne utvikle dette tilbudet yt-
terligere. 

Salten Invest AS er et verktøy for å kunne bidra til flere vellykkede bedriftsetableringer i Salten. 
Samtidig skal investeringer som Salten Invest AS gjør, kunne bidra til positiv avkastning på sikt.  

6.3.3 Investeringer 

Ved utgangen av 2010 hadde Salten Invest AS eierskap i følgende bedrifter: 

- Creative Visual Group AS, Bodø 
- Symbiophonic AS, Saltdal 
- Codfarmers ASA, Bodø 
- Polarfakta, Saltdal 
- CapMedia AS, Bodø 
- Rederiet Salten AS 

- Northern Biolabs AS, Bodø 
- Bellafrakk AS, Bodø 
- Nord Salten Bioenergi AS, Steigen 
- Promar Aqua AS, Gildeskål 
- Friskhuset Holding AS, Bodø 

I mars 2011 består porteføljen av investeringer av 11 bedrifter. Det er for tiden 3 investeringsca-
se til bearbeiding. 

 

6.4 Salten Kultursamarbeid 

Salten Kultursamarbeid har vært gjennom sitt tredje prosjektår. Året har vært preget av stor ak-
tivitet og det er relativt mange prosjekter under arbeid. I tillegg til kommunenes innbetaling til 
kultursamarbeidet, har vi også fått betydelige eksterne midler til rådighet i prosjektene. I tillegg 
til prosjektarbeid, har det også vært en evaluering av kultursamarbeidet så langt, med sikte på 
at kultursamarbeidet skal bli permanent. 

6.4.1 Organisering 

Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd. Salten Kultursamarbeid ledes av 
et utvalg på 9 oppnevnte representanter m/vara fra kommunene og et arbeidsutvalg på 3  
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.   

Salten Kulturutvalg repr. pr. 31.12.10 vararepr. pr. 31.12.10 

Beiarn kommune Ågot Eide   
Bodø kommune Arne Vinje Hege Grøtterud 
Fauske kommune Brith May Kvitblik Bjarne Eidissen 
Gildeskål kommune Oddbjørn Nikolaisen Unni Løvik 
Hamarøy kommune Siv Reidun Sandnes Hans Kristian Steinsvåg 
Meløy kommune Grete H. Stenersen Reinert Aarseth 
Saltdal kommune Trond Andreassen Johanne Larsen 
Steigen kommune Fred Eliassen Torunn Baade Aalstad 
Sørfold kommune Kolbjørn Mathisen Espen Reiss 
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Arbeidsutvalg  

Leder: Grete H. Stenersen  
Nestleder: Siv Reidun Sandnes  
Medlem: Arne Vinje  

  

6.4.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2010  

Informasjon og utadrettet virksomhet 
- Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd 
- annonsering og pressemeldinger 
- drift av nettside og felles kulturkalender for Salten 
- nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer 
- Informasjon om kultursamarbeidet til Lofotrådet 
- Utgivelse av informasjonsbrosjyre til alle husstander i Salten 
- Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av aktiviteten 

Prosjekter 
- Den kulturelle spaserstokken, tre produksjoner 
- Barents Youth Film Festival 2010 
- Kulturell knagg: Historiske Steigen 2010 og planlegging av Blixjubiléet 2011 
- Hainn Saillte – barnas vandreutstilling (ferdig i september) 
- Markedsføring av Salten ved hjelp av kulturell knagg 
- Kulturskolesaken (planlegging og saksbehandling) 
- Planlegging av nye prosjekter  

Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Kultursamarbeid. 

 

6.5 Salten Friluftsråd 

6.5.1 Organisering 

Fra 1. januar 1998 har Salten Friluftsråd vært et permanent underutvalg av Salten Regionråd. 
Salten Friluftsråd ledes av et råd på 12 oppnevnte representanter og et arbeidsutvalg på 4  
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.   
 

Salten Friluftsråd repr. pr. 31.12.10. Arbeidsutvalg  

Beiarn kommune Anne Maren Wasmuth Leder: Hans Einar Stendal 
Bodø kommune Matti Jäntti Nestleder: Ann Kristin Engan 
Fauske kommune Arne B Vaag Medlem: Tone Rita Kristensen  
Gildeskål kommune Cecilia Lundbakk Observatør: FNF Nordland 
Hamarøy kommune Tone Rita Kristensen   
Meløy kommune Heidi Solhaug Ansatte  

Saltdal kommune Ann Kristin Engan Daglig leder: Trond Loge 
Steigen kommune Hans Einar Stendal Prosjektleder: Bjørn Godal 
Sørfold kommune Lars Kr Evjenth  
FNF Nordland E Solvang I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester fra 

Salten Regionråd.   
Observervatør: FNF Nordland   

 

6.5.2 Friluftsrådets hovedoppgaver i 2010 

Motivasjon og informasjon 
 Basecamp Salten, konseptutvikling og samarbeid om arrangement i Bodø. 
 Prosjektledelse for utarbeidelse av turkart for Barnas nasjonalpark 
 Prosjektgruppearbeid knyttet til ny turbok for Nord-Salten, sykkelbok for Nordland, revisjon 

av Til sjøs i Nordland, Jakt og fiskekart for Salten 
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Folkehelsesatsing, samarbeid med Nordland fylkeskommune:  
 Bostedsnære turstier og turveger i Bodø: STImuli fra senga til Bestemorenga  
 Arbeid med etablering av et tuveg/tursti-prosjekt i Hamsuns Rike 
 Etablering av Sykkel-løftet i Salten 
 Lærende nettverk barnehager, åtte kommuner i Salten  
 Folkehelsesatsing i grunnskole 

Pedagogisk utviklingsarbeid:  
 Utarbeiding av læreplaner for studiespesialiserende utdanningsprogram,  

programområde friluftslivsfag for videregående skole 
 Prosjektledelse på arbeidet med gjennomføring av forsøk med læreplanene  

ved Knut Hamsun videregående skole 
 Utviklingsarbeid i grunnskolen: kart- og nettbasert system for systematisk  

bruk av nærmiljøet. 

Høringsuttalelser/planarbeid 
 Involvering i arbeidet med Sjunkhatten nasjonalpark– barnas nasjonalpark 
 Kartlegging og verdisetting av friluftsareal i Steigen, Fauske, Beiarn og Bodø 
 Utarbeidelse av veileder for veien fra kartlegging til sikring for Direktoratet  

for naturforvaltning 

Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd 

 

6.6 Partnerskap Salten 

Nordland fylkeskommune har etablert en ny partnerskapsmodell og har ut fra dette inngått part-
nerskapsavtaler med fylkets 7 regionråd for en treårsperiode fra 01.01.2009. Fylkeskommunen 
har gitt modellen navnet / mottoet ”Vekstkraft gjennom regionale partnerskap” og har gjennom 
oppdragsbrev gitt følgende formål med partnerskapene: 

- Målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet 
- Styrke samhandlingen / samarbeidet horisontalt og vertikalt 

6.6.1 Hovedmål for Partnerskap Salten 

Partnerskap Salten skal, sammen med Nordland fylkeskommune og øvrige partnere styrke Sal-
ten som en framtidsrettet og dynamisk region i vekst, med bærekraftig bosetting, positivt om-
dømme, høy kompetanse samt gode kultur- og næringsarenaer. Ordningen er programbasert 
med følgende satsinger: 

1. Profil- og rekrutteringsprogram nasjonalt og internasjonalt 
2. Program for kompetanse 
3. Program for videreutvikling av næringssamarbeidet i regionen 

6.6.2 Organisering 

Partnere i Partnerskap Salten er kommunene representert ved Salten Regionråd, 
FOU/utdanning, kultur-/frivillig sektor og næringslivet. 

Partnerskapet ledes av et styre med følgende medlemmer i 2010: 
 

Kjell Magne Johansen (styreleder) SR 
Walter Pedersen SR 
Odd-Tore Fygle SR 
Anne Lise Nordvik Arntzen SR 
Petter R. Øien FOU/utdanning 
Bodil Børset Kultur-/frivillig sektor 
Tove Bushmann Næringslivet 

Kyrre Didriksen er prosjektleder. 
I tillegg til styret er det oppnevnt programråd for hver av de tre hovedsatsingene. 
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6.6.3 Økonomi 

Nordland fylkeskommune bevilger årlig i en 3-årsperiode 8,7 mill kr som skal brukes til å gjen-
nomføre programsatsingene i Partnerskap Salten. I tillegg bevilger fylkeskommunen 400 000 
kroner til drift av ordningen. De øvrige kostnader til drift/programledelse dekkes over program-
satsingene. Med tildelingen er det en rekke kriterier, blant annet skal partnerne bidra med mini-
mum 50 % av kostnadene ved gjennomføring av programmene og prosjekt i tilknytning. 

I 2010 ble det bevilget ca 6,9 millioner kroner til 22 ulike prosjekt innenfor de tre programmene. 
Prosjektene hadde totalkostnad på ca 46 millioner kroner.  

6.6.4 Aktivitet  2010 

Partnerskapskonferanser 
Fauske (februar) samlet 55 deltakere og hadde fokus på fremtidig innhold i programsatsingene. 
Bodø (oktober) samlet 84 deltakere og hadde spesiell fokus på nå næringslivets bidrag og be-
hov med tanke på samfunnsutvikling og.  

Styremøter 
Styret har hatt seks møter hvor til sammen 67 saker ble behandlet samt en rekke orientering-
er/drøftinger.  

Møter i programråd 
Programrådene har hatt til sammen 7 møter, i tillegg til at de har behandlet saker elektronisk. 

6.6.5 Prosjekt  

Med bakgrunn i vedtatt handlingsplan samt etter innspill fra kommuner, regionrådet og andre 
partnere har Partnerskap Salten 2010 inngått avtaler om samarbeid for å bidra til gjennomføring 
av prosjekt. 

Avsluttede prosjekt i 2010 
Følgende prosjekt ble startet opp med bakgrunn i vedtak i 2009 og avsluttet i 2010: 

 Profilering/rekruttering  

 Hamsun i Salten - samarbeid med kultursamarbeid i Salten  

 Steigen historiske senter – samarbeid med Steigen kommune 

 Regional Grand Prix - samarbeid med Team Bodø. 

 Høgskolen i Bodø (HiBo), filmprosjekt - samarbeid med HiBo 

Tilrettelegging for næringsutvikling  

 Vinter i Salten (forprosjekt) – samarbeid med Visit Bodø 

 Salten Glød - forprosjekt – samarbeid med organisasjonen Salten Glød 

 Steigen næringsforening - samarbeid med næringsforeningen 

Prosjekt som videreføres etter 2010 
Følgene prosjekt ble vedtatt i 2009 og 2010 og startet opp, men ikke avsluttet: 

Profilering/rekruttering  

 Kulturell knagg –samarbeid med kultursamarbeid i Salten 

 Profileringsprosj. Indre Salten – samarbeid med Næringsforeninger  

 Nasjonal kampanje Bodø/Salten –samarbeid med Bodø i Vinden 

 NM på ski 2012 - samarbeid med Fauske il 

 VM i Boogie Woogie 2012 - samarbeid med Fauske Dans 

 Folkedansfestivalen 2011 - samarbeid med Ungdomsringen Salten 

Tilrettelegging for næringsutvikling  

 Bygdekompasset - samarbeid med Bondelaget 

 Utviklingsprogram for unge bedrifter -  samarbeid med Team Bodø.  

 Vinteropplev.i Hamsuns Rike (forprosjekt) - samarbeid med Hamsuns Rike 

 Vinter i Salten – samarbeid med Visit Bodø 

 Remida gjenbruk - samarbeid med Remida 

 Reiseliv, database - samarbeid Hamsuns Rike 

 Industrielt FoU - samarbeid med Meløy næringsutvikling 

 Arena Beiarn - næringsutviklingsprosjekt – samarbeid med Sjøfossen næringsutvikling 
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Kompetanse  

 Newton Salten – samarbeid med RKK /First Scandinavia 

 HiBo- fleksibel læring - samarbeid med HiBo(univeritetet  i Bodø) 

 Arena for sceneprod. - samarbeid med Ung i Nordland 

 Studietiltak regionalt - samarbeid med KUN og KiG 

 Salten kompetanse - samarbeid med kompetanseutviklingsmiljø 

 

6.7 Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten 

Regionrådet vedtok i november 2009 å sette i gang et helseprosjekt over 2 år med egen pro-
sjektleder. Til å lede prosjektet oppnevnte Arbeidsutvalget følgende styringsgruppe: 

Rolf Steffensen (leder) politiker 
Hild Marit Olsen (nestleder) politiker 
Jørgen Kampli rådmann  
Bodil Friis helse- sosialsjef 
Kai Brynjar Hagen kommuneoverlege (til 1. august 2010) 
Hege Kristin Jørgensen kommuneoverlege og psykiatri/rehabilitering 
Iselin Marstrander psykiatri/rehabilitering  (fra 1. august 2010) 

Vararepresentanter  
Ingunn Lie Mosti  helse- sosialsjef Bodø  (for Bodil Friis) 
Jarand Gjestland  kommuneoverlege Sørfold  (for Heg Kristin Jørgensen) 
Elin Eidsvik  rådmann Hamarøy  (for Jørgen Kampli) 

Styringsgruppa kom i gang med sitt arbeid i januar 2010.  Katalin Nagy fra Helse- og Miljøtilsyn 
Salten IKS (HMTS) ble innledningsvis innleid som sekretær for gruppa.  

Kai Brynjar Hagen ble fra 1. august 2010 ansatt i 2-årig engasjement som prosjektleder for 
samhandlingsprosjektet i 40 % stilling. Stillingsstørrelsen er senere utvidet til 60 % stillingsstør-
relse. Fra samme tidspunkt trådte Kai Brynjar Hagen ut av styringsgruppa og gruppa ble sup-
plert med Iselin Marstrander som er direktør ved Valnesfjord Helsesportssenter.  

Kommunene Værøy og Røst deltar i samarbeidet. I tillegg er Tysfjord kommune invitert til å del-
ta i arbeidet. Informasjon om Samhandlingsprosjektet finnes på Regionrådets nettside under 
”prosjekter”.  

Samhandlingsprosjektet er finansiert ved hjelp av Regionrådets prosjektmidler, tilskudd fra IRIS-
Salten og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland.  

Styringsgruppa hadde 8 møter i 2010 og engasjerte seg bl.a. i følgende oppgaver: 

 Forhandle fram en avtale mellom regionen/kommunene i Salten og Nordlandssykehuset HF 
(NLSH) om etablering av et Regionalt overordnet samarbeidsorgan (”RESO – Salten”).  

 Kartlegge helsetilbudet i samarbeidskommunene. Rapport aug. 2010 utarbeidet av KUN – 
senter for kunnskap og likestilling.  

 Preob-prosjektet. Etablering av Prehospital observasjonsenhet i kommunene i Salten. I 
første omgang i Saltdal og Meløy i tillegg til Steigen.  

 Felles legevaktsamarbeid i Salten 

Samhandlingsreformen har vært fast innslag i samtlige regionrådsmøter i 2010. I november del-
tok statssekretær Tone Toften fra Helse- og omsorgsdepartementet i Regionrådets møte.  

 

http://www.salten.no/content/view/1964/25/
http://www.salten.no/content/view/2080/25/
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6.8 Regnskap og økonomi 

Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverar-
beidet for sekretariatet, mens Saltdal kommune har hatt en tilsvarende funksjon for ansatt ved 
friluftsrådets hovedkontor på Rognan.  

Årets resultat 

Den samlede driften av Salten Regionråd viser et regnskapsmessig overskudd (mindreforbruk) 
på 111 729 kr. Dette resultatet fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktivite-
ter/prosjekter: 

Pro. 100 Sekretariatet – drift 325 284 kr 
Pro. 106 Regionrådsmøter - 88 949 kr 
Pro. 147 IT-rådet -240 kr 
Pro.156 Båtpakke Salten -95 880 kr 
Pro. 452 Barents Veg forening -9 845 kr 
Pro. 118 Innovasjonsprogram Salten 155 808 kr 
Pro. 602 Kystfriluftsliv båt - 2 197 kr 
Pro. 603 T-skjorter - 20 592 kr 
Pro. 700 Salten Kultursamarbeid – drift -151 661 kr 
Sum  111 729 kr 

Mindreforbruk ved sekretariatet skyldes i hovedsakelig utsettelse av innkjøp/investeringer, lave-
re pensjonskostnader enn budsjettert, lavere utgiftsforbruk gjennom året til reiser, kurs, konfe-
ranser og betydelig mer renteinntekter som følge av god likviditet. 

Mindreforbruk i Innovasjonsprogram Salten skyldes utbetaling av tilskudd til dekning av tidligere 
års adm.utgifter i sekretariatet.  

Merforbruk på prosjektene er prosjektrelaterte utgifter som dekkes gjennom videreføring av pro-
sjektene og delvis også bruk av regionrådets samlede overskudd (Disposisjonsfond AU).  

Tidsavgrensede midler 

De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales når pro-
sjektet er ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det bokført tidsavgren-
sede inntekter med 3 202 672 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor 
tilskuddet ikke er utbetalt.  

Bruk av Regionrådets prosjektmidler 

I 2010 betalte kommunene inn 500 000 kr i prosjektmidler. Disse sammen med 120 000 kr fra 
tidligere år, ble i 2010 disponert som følger etter vedtak i Regionrådet:  

Båtpakke Salten 170 000 
Salten Kultursamarbeid 250 000 
Samhandlingsprosjektet ”Sunnhet i Salten” 200 000 

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 

Samarbeidskommunene bidrog i 2010 med til sammen 7 344 624 kr i overføringer og refusjoner 
til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde 49 % av inntektene på 15 032 310 kr.  

  

 

Bodø, den 31.12.2010 / 27.5.2011 

 

 

Kjell Magne Johansen  Walter Pedersen Odd-Tore Fygle 
leder nestleder   
 
 
 
Siv Anita J. Brekke  Elin Eidsvik Georg Heggelund 
  sekretariatsleder 
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SALTEN STÅR SAMMEN ! 

Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy -  
Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold 


