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MØTE I REGIONRÅDET 22. – 23. SEPTEMBER 2016  

 INNDYR / ARNØY BRYGGE 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Gildeskål 
SR-sak    37/16  Sjømatnæringen i dag og i fremtiden 
  Kjell Lorentsen, Gigante AS og Åsbjørn Karlsen, Eukario AS, innleder 

SR-sak    38/16  DA-pilaren “Opplevelsesbasert verdiskaping” – muligheter for Salten 
  Ann-Kristin Rønning Nilsen, Visit Bodø og Liv Rask Sørensen, Nordland fylkeskommune inn-

leder 

SR-sak     39/16 Referat fra forrige møte 
SR-sak     40/16 Orienteringer 
  - sekretariatet 

  - rådmannsgruppa 

SR-sak    41/16  Regionrådets rolle og fokus fremover 
  Kjersti Bye Pedersen, sekretariatsleder, innleder 

SR-sak    42/16  Høringsinnspill NOU 2016:4 Ny kommunelov 
SR-sak    43/16  Høring – Regional plan for by- og regionsenterpolitikk i Nordland 2017 

– 2025  

SR-sak    44/16  Høringsinnspill til diskusjonsnotat i tilknytning til Stortingsmelding om 
bærekraftige byer og sterke distrikter  

SR-sak    45/16  Driftsbudsjett 2017 for sekretariatets virksomhet 
SR-sak    46/16  Driftsbudsjett 2017 for Felles Ansvar 
SR-sak    47/16  Møteplan 2017 
SR-sak    48/16  Saltentinget 2017  
SR-sak 49/16 Innmeldte saker fra kommunene 

a) Steigen kommune: Gjennomgang og effektivisering av Salten Regionråd 

  b) Saltdal kommune: Ryddeprosjekt i Salten 

    
 
 
Praktiske opplysninger 
Møte torsdag i kommunestyresalen på Rådhuset i Gildeskål. Overnatting og møte fredag på Arnøy Brygge 
Torsdag 22. september 12.00 Lunsj på Heimsjyen 

 13.00 Møtestart (SR-sakene 37/16-38/16) 
 15.45 Møteslutt 
 16.05 Lokalbåt til Sør-Arnøy 

  17.00 Vi spaserer til Nordarnøy Kystfort 
  19.30 Middag på Arnøy Brygge 
 
Fredag 23. september 08.00 Frokost  
 09.00 Møtestart (SR-sakene 39/16-49/16) 
 12.00 Lunsj 
 13.00 Lokalbåt fra Arnøy Brygge til Inndyr  
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SR-sak 37/16 SJØMATNÆRINGEN I DAG OG I FREMTIDEN 
   

Innledning 

Nordland er det største fiskeri- og havbruksfylket i Norge og den dominerende 
verdiskaperen i Nord-Norge. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke, og i 2014 
hadde Nordland Norges største produksjonsvolum av laks og passerte 253 000 tonn. Salten 
har ei sterk sjømatnæring som er lokalisert i de fleste kommunene i Salten, og bidrar i stor 
grad i forhold til verdiskapingen i Norge.  

Salten har et fortrinn ved at NORD Universitet (NU) har sitt hovedsete i Bodø. «Fakultetet for 
biovitenskap og akvakultur» er en av fire fagsøyler, og det er gjennom flere år bygd opp et 
stort fag- og forskningsmiljø innenfor havbruk, både på campus og i Mørkvedbukta. Dette gir 
NU muligheten til å bli nasjonalt og internasjonalt ledende innenfor dette fagområdet.  

¼ av Norges kystlinje er i Nordland og havet og kysten gir Nordland et stort potensial for ny 
vekst. En betydelig økt satsing på forskning og utvikling innenfor marine og maritime 
næringer i fremtiden vil bidra til å gi fylket en enda mer spennende og verdiskapende marin 
sektor i løpet av få år. Sjømatmeldingen som Stortinget behandlet i 2013 innehar en visjon 
om at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.   

Regionrådet får besøk av to bedrifter; Gigante og Eukaryo. Gigante er en stor 
lakseprodusent og driver forskningsstasjonen GIFAS som forsker på blant annet 
fisk/havbruk, fiskefór og fremtidsrettede installasjoner til havs.  

Eukaryo driver næringsvirksomhet spesielt rettet inn mot akvakultur med vekt på dyrking og 
videreforedling av biologiske organismer, med tare og tunikater som spesialitet. 

Kjell Lorentsen, direktør i Gigante og Åsbjørn Karlsen, direktør i Eukaryo kommer i 
regionrådets møte for å orientere om sjømatnæringen i dag og i fremtiden. Det legges opp til 
spørsmål og diskusjon i etterkant av innleggene. 

Det settes av 1,5 time til saken. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

  

Bodø, den 16.09.2016 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
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SR-sak 38/16 ORIENTERING OM DA-PILAREN OPPLEVELSES-
BASERT VERDISKAPING – MULIGHETER FOR 
SALTEN 

   

Innledning 

Programrådet for DA Bodø ønsker gjennom handlingsplanen å styrke næringslivet i Bodø og 
Nordland. I tråd med oppdragsbrevet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet er 
målsettingen med handlingsplanen å få til en bred næringsrettet innsats, med særlig vekt på 
å utvikle næringsliv og arbeidsplasser. I den forbindelse er det vedtatt tre innsatsområder 
med tilhørende pilarer: 

 
• Økt kunnskap og kompetanse  
• Økt satsing på kultur, opplevelser og attraksjoner 
• Nasjonal og internasjonal posisjonering av Bodø og landsdelen. 

 
Pilarer: 

• Motor i Nord 
• Opplevelsesbasert verdiskaping 
• Kunnskapsbasert verdiskaping 

 

Beskrivelse av pilaren Opplevelsesbasert verdiskaping 

Det skal utvikles en satsing på opplevelsesbasert verdiskaping med basis i Bodø og Salten 
sin kompetanse, natur og kulturelle ressurser. Målet er å få til økt verdiskaping, utvikle 
kompetanse, øke lønnsomheten og skape flere arbeidsplasser i opplevelsesnæringene. 
Innovasjonsstrategien, Reiselivsstrategien for Nordland og Masterplan for reiselivet i Bodø 
legges til grunn for pilaren.  

Bodø sin posisjon som fylkeshovedstaden midt i naturen, gir et godt utgangspunkt for å 
utvikle opplevelser basert på natur og kultur. Bodø og Nordland har mange gode 
forutsetninger for å lykkes med å videreutvikle opplevelsesnæringene. 

  
• Universitetet i Nordland og Nordlandsforskning har bygd opp en betydelig 

kompetanse på opplevelsesnæringene. Forskningsprosjektet Opplevelser i Nord og 
samspillet med bedriftsnettverket InnOpp (tidligere ARENA-prosjekt) har bidratt til at 
Nordland har et kompetansemiljø som er ledende i Europa på dette feltet. 

• Opplevelsesnæringene i Bodø og Salten er i vekst. Det er flere bedriftsnettverk i 
Bodø og Salten som jobber med utvikling av opplevelser. 

• Det er gjort betydelige investeringer i infrastruktur for kulturelle opplevelser. 
Kulturkvartalet Stormen har gitt Bodø og Salten et kulturelt løft som har vakt 
internasjonal oppmerksomhet. 
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• Bedrifter og kompetansemiljø som leverer kulturopplevelser.  

I arbeidet med pilaren må det tas utgangspunkt i de ressursene som er i Salten og Bodø. 
Satsingen skal bygge på et samspill mellom næringslivet, offentlig sektor og 
kompetansemiljø i regionen. Mange opplevelser kommer fram i samarbeid mellom 
kommersielle aktører og frivillig sektor. I satsingen skal det etterstrebes å få til et 
innovasjonssystem som sikrer en langsiktig utvikling av opplevelsesbasert verdiskaping i 
Bodø/Salten. Dette arbeidet skal være knyttet opp mot regjeringen sitt arbeid med 
destinasjonsstrukturen og Nordland fylkeskommune sitt arbeid med å utvikle innovative 
destinasjoner. 

Visit Bodø er vertskapsorganisasjon for pilaren “Opplevelsesbasert reiseliv”. I tillegg er det 
nedsatt en gjennomføringsgruppe som i samarbeid med vertskapsorganisasjonen skal 
utvikle handlingsplanen tilknyttet pilaren. Satsingen gir store muligheter for framtidig utvikling 
av reiseliv- og opplevelsesnæringen i Salten. 

Reiselivssjef i Visit Bodø, Ann-Kristin Rønning Nilsen og faggruppeleder for reiseliv og 
opplevelser i Nordland fylkeskommune, Liv Rask Sørensen kommer til regionrådet for å 
orientere om pilaren og de muligheter dette gir for Bodø og Salten.  

Det settes av 1 time til orientering og diskusjon. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

  

Bodø, den 16.09.2016 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
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SR-sak 39/16 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 2. – 3. juni 2016.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 2. – 3. juni 2016. 

 

 

Bodø, 16.09.2016 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 40/16 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. Innspill til Stortingets utenriks- og forsvarskomite 
Salten Regionråd har sendt brev til Stortingets utenriks- og forsvarskomite i forkant 
av høringsmøtet om ny langtidsplan for forsvaret. Brevet følger vedlagt. 
 

2. Felles uttalelse om flytting av FOT-ruter fra Narvik Lufthavn Framneslia til Har-
stad/Narvik Lufthavn Evenes 
Arbeidsutvalget bearbeidet uttalelsen i etterkant av regionrådenes fellesmøte, særut-
skrift følger vedlagt. 
 

3. Svar fra Samferdselsdepartementet ang FOT-ruter 
Svarbrev datert 13. juli 2016 følger vedlagt. 
 

4. Svar fra Nordland fylkeskommune ang Silverekspressen 
Nordland fylkeskommune har meddelt at de ikke kan gå videre i forhandlinger med 
Länstrafiken med sikte på å opprette korrespondanse med buss fra Sverige. Fylkes-
kommunen har pr. i dag ikke budsjettmessig dekning til dette. 
 

B. PROSJEKT SAMFERDSEL 
 

1. Fakta-dokument E6 Sørelva – Borkamo og Ulvsvågskaret   
Etter ønske og bestilling fra AU har prosjektleder utarbeidet et fakta-dokument der in-
formasjon relatert til prosjektene på E 6 Sørelva – Borkamo og Ulvsvågskaret er 
sammenstilt til bruk i det videre arbeidet med å få disse to prosjektene inn i NTP for 
perioden 2018 – 2029. 
 

2. TEN-T Days 
Samferdselsinnspillet til Salten Regionråd ble ikke antatt på konferansen. Prosjektle-
der deltok på to av tre dager av konferansen. 

 
3. NTP  

Salten Regionråd har spilt inn sitt høringssvar innen fristen 1. juli. Videre har Salten 
Regionråd sendt et tilleggsbrev til departementet der den omtalte muligheten for å 
erstatte Saltenpendelen med buss blir spesifikt påtalt. 
Arbeidet er nå iverksatt med å avtale møter med sentrale politikere på Stortinget for å 
legge ytterligere press og fremme våre saker i NTP. Det er så langt avtalt møte med 
KrF 26. oktober og Venstre har signalisert at de ønsker å møte oss i oktober men da-
to er foreløpig ikke satt. 
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4. RTP Nordland 2018 - 2029 
Høringsinnspill til strategisk del ble behandlet i AU og er sendt inn innen fristen 1. 
september. Fylkeskommunen jobber nå med å ferdigstille endelig versjon av strate-
gisk del som skal behandles i Fylkestinget den 3-5 oktober. Regionrådet har levert en 
tilleggstekst som omhandler ny flyplass i Bodø i samarbeid med Bodø kommune. 
Samtidig starter de nå arbeidet med handlingsdelen i planen. Denne vil komme på 
høring i februar 2017. Prosjektleder samferdsel har sagt seg villig til å inngå i en refe-
ranserolle opp i mot det arbeidet som gjøres med planen. 

 
5. Tjernfjellet og bruk av tunellmasser til opprustning av E6  

Selve arbeidet med Tjernfjellet ligger an til oppstart i oktober – avhengig av at klagen 
til KOFA på valg av entreprenør ikke tas til følge/avklares raskt. Prosjektleder arbei-
der for å få til et møte med Kenneth Svendsen og Tom Cato Karlsen for å løfte 
problemstillingen om at det trengs 50 millioner kroner ekstra neste år og ytterligere 
150 millioner i 2018 for å kunne nyttiggjøre seg av tunellmassene og bygge ut parsel-
len Viskis – Storjord som første av tre parseller på strekningen mellom Sørelva og 
Borkamo. 

 
6. Mulighetsstudie jernbane 

Salten Regionråd har i samarbeid med Bodø kommune innledet en dialog med kon-
sulentselskapet Rejlers for å se på muligheter for en mulighetsstudie for bedret jern-
banetilbud mellom Salten og Helgeland i form av raskere og hyppigere togavganger 
– dette må ses i sammenheng med Fylkeskommunens ønske om også å etablere en 
Helgelandspendel etter samme mal som Saltenpendelen. 

 
7. Andre aktiviteter 

Prosjektleder samferdsel deltar på konferansen Transport og Logistikk 2016 på Gar-
dermoen 17.-18. oktober. 
Prosjektleder samferdsel deltar på Jernbaneforum Nord sitt møte i Mosjøen 20. okto-
ber. 

 
C. SALTEN KULTURSAMARBEID    

 
1. Aktiviteter  

Prosjektleder har bl.a. deltatt på Norsk Kulturforums årlige landsmøte, Kultur bygger 
og beveger, SKINN sin 40 års-markering og konferanse i september og Bodø 
Biennale. 

2.  Filmfest Salten 
Neste års filmfest er under planlegging, og skolene har allerede hatt besøk av filmlæ-
rer. Dato for arrangementet er ennå ikke fastsatt.  

3. Den kulturelle spaserstokken 
Det er 2 turneer igjen for årets midler. Den første er «Musikalske øyeblikk» med 
Sveinar Aase og Soetkin Baptis 10. – 14. oktober. Siste er turne er «Folkemusikk» 
med Andrej, Zsuzsika og Rita fra Bodø Kulturskole. Den finner sted i uke 46 og 47.  
 

4. Digital historiefortelling/Story Starter 
Salten kultursamarbeid samarbeider med bibliotekene i Salten om prosjekt StoryStar-
ter. Prosjektet, finansiert av Nasjonalbiblioteket, gjennomføres i disse dagene i biblio-
tekene i Salten, og avsluttes i høst. Det er ønskelig også å få laget en tegneserie 
med arbeider fra prosjektet.  
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5. Fredelige Salten 
Dette er et nytt prosjekt knyttet til kunstner i barnehage i samarbeid med RKK Salten 
og Nasjonalt Senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektbeskrivelsen beregnes 
ferdig 1. oktober. 
 

6. Kulturell Vandring 
Vandringen har til hensikt å trigge nysgjerrigheten og trekke folk ut for en annerledes 
opplevelse. Prosjektgruppen ser for seg at den kulturelle vandringen skal ha elemen-
tene tenkebenk, skulptur, formidlings-app og et arkitektonisk verk i samarbeid med 
Sami Rintala og hans studenter. Det jobbes med prosjektbeskrivelsen. 
 

7. Krigsminnemerking i Salten.  
Salten Kultursamarbeid har etter ønsker fra Salten Regionråd jobbet med Nord-
landsmuseet og Hamarøy kommune om et seminar i Klungset leir 20. april 2016. Må-
let var å engasjere kommunene til å bli med på et pilotprosjekt hvor krigsminner kart-
legges, registreres og merkes etter en felles standard. Lav interesse fra kommunene 
gjør at Salten Kultursamarbeid ikke kan sette av ressurser til videre arbeid og har 
anbefalt initiativtaker Hamarøy kommune, Nordlandsmuseet og Narvik senteret om å 
jobbe videre mot fylket. 
 

8. Kulturnatta 2016, Bodø 14. oktober 
Kulturskolene i Salten vi delta med Stomp Flashmob i Glasshuset under Kulturnatta. 
Informasjonsmateriell er sendt ut til alle kommunene og påmeldingsfrist er i septem-
ber. Ørjan Vatneberg fra Meløy kulturskole har det kunstneriske ansvaret.  
 

9. Nettverkssamling 
Kultursamarbeidet arrangerer nettverkssamling på Fauske 14. – 15. november.  
 

10. Kulturutredning 
Regionalt næringsfond for Salten har gitt støtte til en utredning som skal bidra til å gi 
gode /kvalitative innspill til kultursamarbeidets videre arbeid. 
  
 

D.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

1. Sykkelsatsing i Salten  
Alle kommunene i Salten har sluttet seg til prosjektet. Det er gitt tilsagn fra IRIS-
fondet og Nordland fylkeskommune på medfinansiering. Oppstartsseminar avholdes 
11. oktober i Bodø.  

 
2. Full fræs i Nordland  

Full Fræs er en ungdomsskolekonkurranse i friluftsliv som ble gjennomført første 
gang i 2015. Den gjentas i 2016. I Salten stiller 8 skoler i regionfinalen. Fylkesfinalen 
arrangeres i samarbeid med elever på Friluftslivsfag ved Knut Hamsun videregående 
skole i Hamarøy.  Årets runde er finansiert av Nordland fylkeskommune og Statskog. 
Friluftsrådet har utarbeidet oppgaver, nettside og facebookside. se: 
www.friluft.salten.no/fullfras. Full Fræs vurderes nå som en nasjonal satsing. Sam-
men med Polarsirkelen Friluftsråd ble Salten Friluftsråd tildelt prisen som Årets Fri-
luftsråd 2016. Det er tredje gangen Friluftsrådet får prisen på 10 år. 
 

3. Stillingsutlysning 
Daglig leder i Salten Friluftsråd, Trond Loge, ønsker å gå av som daglig leder på ny-

http://www.friluft.salten.no/fullfras
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året 2017. Det forberedes derfor stillingsutlysning. Trond Loge har arbeidet i Salten 
Friluftsråd siden oppstarten i 1992. 
 

4. Basecamp Salten 
Basecamp Salten ble gjennomført ved Brestua nær Svartisen 9.-11. september. 
Over hundre ungdommer deltok. Samtlige Salten-kommuner var representert. 
De fleste ungdommene prøvde seg på brevandring eller isklatring, men rolige aktivi-
teter som GPS med skattejakt, fotosafari og hundekjøring hadde også mange forn-
øyde deltakere. Mange ungdommer har fått venner på tvers av kommunegrenser. 
Meløy fortjener ros for meget godt arrangement.  
 

5. Robuste Salten-onga 
Salten Friluftsråd viderefører satsingen på helsefremmende barnehager. 26.-27. sep-
tember samles ca. 50 barnehageansatte fra Salten og Helgeland til todagers samling 
på Storjord i Saltdal. Hovedtema i år er “motorikk”.  

 
6. Turruteplaner 

Fylkeskommunen ønsker å dreie spillemiddelbruken. Som et ledd i dette vil de kreve 
sterkere fokus på turruter i planarbeidet. De lyser derfor nå ut midler til utarbeidelse 
av turruteplaner i kommunene. Friluftsrådene skal koordinere arbeidet. Vi ber derfor 
kommunene avklare om det er aktuelt å delta i et slikt arbeid. Salten Friluftsråd har 
bidratt i metodeutviklingen for turruteplanene. 

 
 
 

E.  FELLES ANSVAR I SALTEN  
 

1. Felles Ansvar i Salten 
- Et kriminalitet- og rusforebyggende tiltak for ungdom fra 12 år. Ingen endelig  

   øvre aldersgrense – det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle. 
- Gratis lavterskeltilbud– ingen ventelister. 
- Et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene i Salten.   
- Sikrer at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell problematikk.  
- Kort vei fra bekymring til tiltak. Barnevern, skole og politi har en og samme 

koordinator å forholde seg til.  
- Ungdom som får oppfølging gjennom Felles ansvar må samtykke til at politi og 

foreldre/foresatte får ta del i oppfølgingen. Dette er med på å synliggjøre at 
kommunen -som satser på tiltaket-, politiet og hjemmet har tatt problematikken 
på alvor. 

2. Antall kontrakter 
Så langt i år har Felles Ansvar vært involvert i til sammen 53 Saltenfamilier. 35 av 
ungdommene har skrevet ruskontrakt, og 18 ungdommer har hatt ungdomskontrakt.  

 
3. Informasjon er viktig!  

Den siste måneden har Felles Ansvar deltatt på fagdager på Bodø- og Bodin Videre-
gående Skole, vært på foreldremøter ved ungdomsskoler i Ørnes og Glomfjord. Vi 
har holdt foredrag ved Barne- og ungdomspsykiatrisk post, hos Ribo i Saltdal, for 
helsesøstre i Salten, og politi- og sosionomstudenter. Den 20. september skal vi til 
Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy, for å delta på en fagdag om rus for fo-
resatte og elever.  
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SR-sak 40/16-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

Bodø, den 16.09.2016 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 41/16 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS FREMOVER – 
INNLEDENDE SAK 

   

Innledning 
Salten Regionråd ble etablert i 1989 og er et politisk samarbeidsorgan, organisert etter kml. 
§ 27 som et eget rettssubjekt. Som en del av regionrådet finner vi Felles Ansvar i Salten, 
Salten Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd. Regionrådet har tilsammen 9 ansatte i 
sekretariatet, fordelt på 8,5 årsverk.  
 
I lys av de interkommunale eierstrategiene, men også etter innspill fra Arbeidsutvalget og 
Steigen kommune (se SR-sak 49/16a ), er det behov for å diskutere regionrådets rolle og 
fokus fremover. Det legges på denne bakgrunn opp til en innledende diskusjon med hensikt 
å igangsette et arbeid for en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter, med det 
formål å klargjøre regionrådets rolle og fokus fremover, herunder organisering, finansiering 
etc.  

 

Beskrivelse 

Følgende formålsparagraf ligger til grunn for Salten Regionråd, jf. § 1 i vedtektene: 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Hovedmålsettingene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

 

Regionrådet har følgende oppgaver, jf. § 3 i vedtektene: 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 
• vedta mål og arbeidsprogram 
• vedta budsjett og regnskap 
• behandle større og prinsipielle saker 
• velge arbeidsutvalg 
• velge leder og nestleder som også leder arbeidsutvalget 
• treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 

 

Regionrådet er organisert på følgende måte, jf. vedtektene: 
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§ 2.     Sammensetning 
Regionrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg 
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.  
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.  
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet. 

§ 4 Arbeidsutvalg 
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. 

§ 7 Sekretariatet 
Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.  
Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 
Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 
Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  
Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da 
arbeidsgiveransvaret. 
Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har 
anvisningsmyndighet på Regionrådets vegne. 

§ 8 Økonomi: 
Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 
Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
innbyggertall ved siste årsskifte. 
Større enkeltprosjekter finansieres særskilt. 
Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 
Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

 

Saltenstrategiene 

Saltenstrategiene er strategidokumentet og “arbeidsprogrammet” til regionrådet. Det er ikke 
nedfelt i vedtektene at man skal utarbeide et strategidokument, men at man skal vedta mål 
og arbeidsoppgaver, jf. vedtektenes § 3.  

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan, 
Saltenstrategiene, som er knyttet til det regionale samarbeidet.   Saltenstrategiene er vedtatt 
av regionrådet og av samtlige kommuner i Salten. Ansvarlig for gjennomføringen er Salten 
Regionråd i nært samarbeid med kommunene i Salten.  

Strategidokumentet er et strategidokument som skal gi retning til det politiske samarbeidet 
gjennom regionrådet. 
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Vurdering 
Interkommunale samarbeid reiser noen prinsipielle og praktiske problemstillinger. Hensynet 
til effektivitet og tjenestelevering kan bryte mot hensynet til demokratisk styring og kontroll. 
De praktiske problemstillingene er i stor grad relatert til organisering. Det er en mulig konflikt 
mellom kommunenes behov for demokratisk styring og kontroll på den ene siden og behovet 
for et handlekraftig interkommunalt samarbeid på den andre.  
 
Følgende legges fram for en innledende diskusjon i regionrådet: 

Hva er Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med regionrådet? 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan og er organisert etter kml. § 27 som et eget 
rettssubjekt. Regionrådet er ikke et forvaltningsorgan som kan binde opp kommunene, men 
er et konsensusorgan hvor saker av felles interesse for kommunene tas opp.  

Regionrådet har vært – og er – viktig for det politiske klimaet mellom kommunene i Salten. 
Det at kommunenes ledelse møtes jevnlig og har felles strategier bidrar til at 
samarbeidsklimaet er bra – og man kjenner og er trygge på hverandre. Dette er ikke minst 
viktig når felles saker skal frontes utad. Eksempler på dette kan være en felles kraftpolitikk, 
felles næringspolitikk, felles samferdselspolitikk osv. 

Fylkeskommunen bruker regionrådet som høringsinstans i flere saker, og kanskje særlig 
innenfor samferdsel. Prinsipielt er det delte meninger om hvorvidt regionrådet bør brukes 
som høringsinstans, men i noen saker er det viktig at kommunene framstår som samstemte 
for å få større gjennomslagskraft, noe regionrådet kan bidra til. Man kan diskutere om Salten 
Regionråd kan fungere enda bedre som et verktøy for kommunene i forhold til å posisjonere 
Salten i forhold til regionale og nasjonale myndigheter, og i den anledning få større 
oppmerksomhet rundt regionen og de mulighetene som ligger i Salten. 

 

Er regionrådet organisert på en hensiktsmessig måte 

Flere ulike samarbeid er organisert under regionrådet. Det er egne styrer for de ulike 
samarbeidsområdene, men arbeidsgiveransvaret og styringsretten ligger til regionrådet. To 
av samarbeidene, Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid har også egne vedtekter 
med egne årsmøter, mens Felles Ansvar i Salten har en egen samarbeidsavtale med et eget 
styre. Det kan være hensiktsmessig å diskutere om regionrådet er organisert på en god og 
bærekraftig måte. 

 

Er oppgavene til regionrådet hensiktsmessig og i tråd med dagens behov 
Dette punktet henger sammen med punktet over. Salten Regionråd jobber med alt fra kultur, 
friluftsliv, folkehelse til samferdsel og reiseliv m.m. og har opp gjennom årene fungert som 
en “fødselshjelper” i utviklingen av det interkommunale samarbeidet. Eksempler på dette er 
etableringen av IRIS Salten, Salten Brann, Salten Kommunerevisjon og Salten 
Kontrollutvalgsservice. 
 
I forhold til øvrig kommunal oppgaveløsning bidrar regionrådet inn i fellesprosjekter som en 
koordinator som ofte utløser eksterne midler der kommunene ikke ville hatt samme uttelling 
enkeltvis. Eksempler på dette er Vegpakke Salten, Båtpakke Salten, Partnerskap Salten, 
Regionalt næringsfond, Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid, Bredbåndsutbygging, 
Samhandlingsreformen, Eierstrategier og “Mulighetsstudier for Salten” 
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Det bør diskuteres om regionrådet favner om for mange oppgaver, eller om dette fungerer 
etter intensjonen og i forhold til regionrådets formålsparagraf og Saltenstrategiene.  
 

Fungerer Saltenstrategiene etter intensjonen 

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan som er knyttet til 
det regionale samarbeidet. Strategiplanen er et godt gjennomarbeidet dokument, men som 
er utfordrende å operasjonalisere i tråd med målene og intensjonene i planen.  

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt 
prioritere regionrådets oppgaver for valgperioden. Salten Regionråd har det overordnede 
ansvaret for utvikling og implementering av Saltenstrategiene. 

Det kan være utfordrende å samordne planen med øvrige planer i kommunene, og da særlig 
i forhold til planprosessene i kommunene. 
 

Er budsjettrutinene i tråd med regionrådets behov vs. kommunenes 

I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. oktober. 

De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik at de 
økonomiske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) fastsettes 
gjennom behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i novembermøtet behandler 
detaljert budsjett for kommende år innenfor de økonomiske rammer som da er vedtatt.  

For de øvrige samarbeidene som er underlagt Salten Regionråd fastsettes budsjettrammen 
for kommende år i regionrådets junimøte. Detaljerte budsjett fastsettes i september eller 
novembermøtet.  

For regionrådet som virksomhet og med arbeidsgiveransvar for 9 ansatte, gir denne 
budsjettrutinen god forutsigbarhet. For kommunene kan dette oppleves som utfordrende da 
kommunene opplever at de blir bundet opp til de vedtak som gjøres av regionrådet for 
kommende år, og at de da må skjære ned i egne budsjett og tjenestetilbud. 

I 2015 omsatte regionrådet for om lag 11,3 millioner. Av disse finansierte kommunene om 
lag 6 millioner (se tabell nedenfor). 

 

Sekretariatet Salten Friluftsråd Felles Ansvar 
 Totalt pr 

kommune 
Tilskudd i kr Tilskudd i kr Tilskudd i kr  i kr 

Bodø 1 451 280 344 690 217 910 1 017 000 3 030 880 50,9 %
Meløy 254 220 83 330 112 080 136 050 585 680     9,8 %
Gildeskål 79 330 43 690 56 075 41 470 220 565     3,7 %
Beiarn 41 670 34 360 44 680 22 220 142 930     2,4 %
Saltdal 186 470 67 150 89 595 98 075 441 290     7,4 %
Fauske 379 010 108 680 147 950 196 630 832 270     14,0 %
Sørfold 76 930 45 290 55 770 40 950 218 940     3,7 %
Steigen 98 750 49 950 62 750 52 745 264 195     4,4 %
Hamarøy 71 330 41 210 53 440 37 020 203 000     3,4 %
Værøy 0 0 0 9 560 9 560         0,2 %
Røst 0 0 0 7 160 7 160         0,1 %
Sum 2 638 990 818 350 840 250 1 658 880 5 956 470 100,00 %

Kommune

Salten 
kultursamarbeid 

Tilskudd i kr %
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Det bes om at følgende momenter diskuteres: 

1) Hva er Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med regionrådet. 

2) Er regionrådet organisert på en hensiktsmessig måte (herunder organisering av 
sekretariatet, finansieringsmodell etc.) 

3) Er oppgavene til regionrådet hensiktsmessig og i tråd med dagens behov? 

4) Er budsjettrutinene i tråd med regionrådets behov vs. kommunenes 

5) Fungerer Saltenstrategiene etter intensjonene? 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd vedtar å sette ned en arbeidsgruppe som skal gjennomgå regionrådets 
virksomhet i tråd med diskusjonsmomentene i saken.  

Arbeidsgruppen skal bestå av:  

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

 

Sekretariatsleder er sekretær for arbeidsgruppen.  

Arbeidsgruppen overleverer en sluttrapport til regionrådet i møtet i november 2016. 

 

  

Bodø, den 16.09.2016 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
Vedlegg: 
Vedtekter Salten Regionråd  
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SR-SAK 42/16  Høringsinnspill NOU 2016:4 Ny kommunelov 
 

Innledning 
Den 10. mars i år la Kommunelovutvalget frem sin rapport NOU 2016:4 Ny kommunelov. 
Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av kommuneloven med formål om å styrke 
det kommunale selvstyret. De har videre sett på om dagens kommunelov er tilpasset 
kommunens virksomhet og de nye oppgavene som kommunene har fått over tid.  
 
Utvalget foreslår at grunnstammen i dagens kommunelov skal videreføres. Etter utvalgets 
vurdering ivaretar loven de mest sentrale hensynene på en god måte, samtidig som de 
mener det er behov for endringer og justeringer på flere områder. Kommunelovutvalgets 
grunnleggende vurderinger og hensyn kan oppsummeres på følgende måte; 
 

1) Styrket kommunalt selvstyre 
2) Styrket folkevalgt styring i kommunene 
3) Effektive, tillitsskapende og bærekraftige kommuner 
4) En økonomiforvaltning som bygger opp under selvstyret og den lokale handlefriheten 
5) En god egenkontroll og mer samordnet statlig kontroll og tilsyn 
6) Kommuneloven skal bli enklere og mer tilgjengelig for brukerne  

 
Utvalgets rapport er nå på høring, og høringsfristen er satt til 6. oktober. Forslag til ny 
kommunelov skal legges frem for Stortinget våren 2017. 
  
Beskrivelse 
Et av formålene med å endre dagens kommunelov er å styrke det kommunale selvstyret. 
Dette er blant annet synliggjort gjennom formålsparagrafen, som har fått en noe mer aktiv 
formulering. I tillegg til å videreføre elementer fra dagens formålsbestemmelse, heter det i 
den nye formålsparagrafen at man skal “fremme det kommunale og fylkeskommunale 
selvstyret og legge nødvendige rammer for det”. Dette er en viktig formulering som bidrar til å 
synliggjøre og styrke det kommunale selvstyret, også gjennom å motvirke en utvikling av mer 
detaljert statlig styring ved at begrepet gis en rettslig forankring. 
 
Dagens kommunelov regulerer tre ulike formelle samarbeidsløsninger. Dette er 
interkommunalt styre etter § 27, vertskommunesamarbeid etter kapittel 5 A og 
samkommunesamarbeid etter kapittel 5 B. I tillegg er interkommunale selskaper regulert i en 
egen lov, lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Ingen av disse 
organisasjonsformene åpner for statlig eller privat deltakelse. Kommunene kan også benytte 
seg av samarbeidsformer som ikke kun er forbeholdt kommunene. De kan for eksempel 
danne aksjeselskaper, foreninger og samvirkeforetak sammen slik også private 
rettssubjekter kan. 
 
Leknes mfl. har i rapporten “Interkommunalt samarbeid. Konsekvenser, muligheter og 
utfordringer” kartlagt formelle interkommunale samarbeidsordninger i Norge. Kartleggingen 
viser om lag 850 formelle interkommunale samarbeidsordninger og om lag 250 
interkommunale selskaper. Kartleggingen viser videre at samarbeid etter kommuneloven § 
27 benyttes som formell ramme for svært mange ulike oppgaver og tjenester og er den 
dominerende organisasjonsformen for regionråd, sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg, 
PPT, legevakt og friluftsråd. 
 
Dagens kommunelov inneholder ingen overordnet bestemmelse som samlet angir hvilke 
typer interkommunalt samarbeid kommunene kan delta i. Utvalget foreslår at en slik 
bestemmelse tas inn i ny kommunelov. I dagens kommunelov har § 27 en enkel 
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bestemmelse om samarbeid i form av et interkommunalt styre. Utvalget mener det fortsatt er 
behov for en enkel organisasjonsform som kan benyttes til interkommunalt samarbeid. 
Utvalget foreslår derfor å videreføre en enkel modell tilsvarende dagens § 27, men mener at 
det er behov for å regulere noen flere forhold enn det som blir regulert i § 27. Dette er en 
organisasjonsform beregnet på produksjonssamarbeid, det vil si der kommuner samarbeider 
om å løse én eller flere oppgaver. Utvalget foreslår å kalle denne samarbeidsformen for 
kommunalt oppgavefellesskap. Samarbeidsformen er først og fremst beregnet på mindre 
omfattende samarbeid hvor kommunene anser de andre organisasjonsformene for 
interkommunalt samarbeid for å være mindre hensiktsmessige.  
 
I tillegg er utvalget kommet til at regionråd bør reguleres særskilt i kommuneloven. Utvalget 
foreslår på denne bakgrunn to nye organisasjonsformer for interkommunalt samarbeid, 
kommunalt oppgavefellesskap og regionråd. 
 
I det videre beskrives endringer som vil ha betydning for Salten Regionråd og dens 
virksomhet: 
 
Salten Regionråd er en § 27-virksomhet og er et eget rettssubjekt. Regionrådet har også 
“prosjektorganisasjoner” som er underlagt regionrådet med egne vedtekter som kan 
defineres som samarbeid iht. til dagens kml. § 27. Enkelte av endringsforslagene i den nye 
kommuneloven gjelder særlig for kommunale foretak og § 27-virksomheter:   
  
§ 27-virksomheter – noe strammere regulering og nye begreper 

• Kommuneloven (kml.) § 27 oppheves og erstattes av to nye bestemmelser om hhv. 
kommunalt oppgavefellesskap og regionråd. Regionråd gis en egen rettslig regulering 
i kommuneloven  

• Kommunale oppgavefellesskap skal være en forholdsvis enkel regulering av 
samarbeid mellom kommuner om å løse/produsere felles oppgaver  

• Krav om at det skal velges et representantskap for oppgavefellesskapet 
• Det kan opprettes andre underordnede folkevalgte organer til styring av 

oppgavefellesskapet 
• Krav om å vurdere hvorvidt virksomheten er et eget rettssubjekt 
• Krav om en samarbeidsavtale for oppgavefellesskapet - og visse krav til hva denne 

skal inneholde 
• Ubegrenset (økonomisk) ansvar for den enkelte deltakerkommunens forpliktelser i 

fellesskapet 
  
Forslaget innebærer blant annet en plikt til å omdanne dagens § 27 samarbeid til en av de 
foreslåtte “nye“ modellene, enten Regionråd eller kommunalt oppgavefellesskap. Det 
innebærer også en plikt til å vurdere om samarbeidet er et eget rettssubjekt eller ikke, og det 
stilles krav om eget regnskap, og til revisjonsplikt for alle oppgavefellesskap og regionråd, 
uavhengig om de er et eget rettssubjekt eller ikke.  
 
Utvalget foreslår også grep for å styrke kommunens styring og kontroll med ekstern 
virksomhet, blant annet lovfesting av krav om at alle kommuner skal utarbeide en 
eierskapsmelding. Eierskapsmeldingen skal også omfatte virksomheten i de kommunale 
foretakene (KF´er) og kommunale oppgavefellesskap (§ 27-virksomhet).  
  
Forslagene beskrives nærmere i vedlagte rapport NOU 2016:4 Ny kommunelov, i kap. 18, 
herunder særlig pkt. 18.6 (s. 197-204) og pkt. 27.2 (s. 347-353) om kommunenes styring og 
kontroll med ekstern virksomhet.   
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Særskilt problemstilling – forholdet til statsstøttereglene/organisering av kommunal 
virksomhet: 
 
Kommunelovutvalget peker på at det over tid har vært en økende tendens til at kommunene 
driver virksomhet i et marked i konkurranse med private aktører (økonomisk virksomhet). I 
slike tilfeller må det sikres at virksomheten ikke mottar økonomiske fordeler i form av 
gunstige garantier, kryss-subsidiering, skattefritak el. som kan utgjøre ulovlig statsstøtte. 
Utvalget viser til at det i dag ikke er egne regler om hvordan økonomisk virksomhet skal 
organiseres når den utøves av kommunen (kommunal organisasjonsfrihet). I dag er det 
derfor fullt tillatt å legge økonomisk virksomhet til f.eks. et kommunalt foretak, eller til § 27- 
virksomhet, men dette er også problematisk i støttesammenheng. Utvalget mener at det er et 
behov for å gjøre noe med det norske regelverket for å sikre at statsstøttereglene 
overholdes. De mener det må vurderes om det bør innføres en generell utskillingsplikt slik at 
all kommunal økonomisk virksomhet må legges til selskaper (fortrinnsvis AS) utenfor 
kommunen.  
  
Utvalget har ikke fremmet lovforslag på dette området, men det pågår nå 
utredningsprosesser som man bør være oppmerksomme på og som på sikt kan få betydning 
for hvilke tjenester som kan organiseres i blant annet kommunale foretak og § 27 virksomhet 
(nytt; oppgavefellesskap). På denne bakgrunn kan det være aktuelt for KF´ene og § 27-
virksomhetene å ta en gjennomgang av sin virksomhet for å vurdere hvorvidt/i hvilken grad 
de utøver økonomisk aktivitet, og hvorvidt det ev. bør settes i gang et arbeid for å skille ut 
denne virksomheten i egne selskaper.  
 
Siden det ikke fremmes noen lovforslag i denne omgang, er det ikke nødvendig med innspill 
nå. Se ellers NOU 2016:4 kapittel 22 (s. 284-288) om dette temaet. 
  

Vurdering: 
Den 10. mars i år la Kommunelovutvalget frem sin rapport NOU 2016:4 Ny kommunelov. 
Utvalget har foretatt en helhetlig gjennomgang av kommuneloven med formål om å styrke 
det kommunale selvstyret. De har videre sett på om dagens kommunelov er tilpasset 
kommunens virksomhet og de nye oppgavene som kommunene har fått over tid. 
Enkelte av endringsforslagene gjelder særlig for kommunale foretak og § 27-virksomheter. 
Salten Regionråd er et selskap iht. kml. § 27. Høringsfristen er 6. oktober. 
 
Interkommunalt samarbeid reiser noen prinsipielle og praktiske problemstillinger. Hensynet til 
effektivitet og tjenestelevering kan bryte mot hensynet til demokratisk styring og kontroll. De 
praktiske problemstillingene er i stor grad relatert til organisering. Det er en mulig konflikt 
mellom kommunenes behov for demokratisk styring og kontroll på den ene siden og behovet 
for et handlekraftig interkommunalt samarbeid på den andre. Denne problemstillingen er 
kjent for de fleste, men vil ikke bli drøftet i det videre da dette vil tas opp i forbindelse med 
ikrafttredelsen av “Strategi for interkommunale selskaper og samarbeid”, vedtatt i regionrådet 
2. juni 2016. Problemstillingen nevnes fordi en riktig organisering og sterkere formalisering 
av interkommunale samarbeid, kan bidra til ta vekk noen av de praktiske og prinsipielle 
problemstillingene som ofte oppstår som følge av mange interkommunalt samarbeid. 
 
De foreslåtte endringene i ny kommunelov vedrørende § 27 samarbeid, vil medføre at Salten 
Regionråd må omdannes iht. endringsforslag. I dag er Salten Regionråd organisert som et 
selskap etter kml. § 27 (eget rettssubjekt) og endringsforslagene vil i praksis ikke medføre 
noen store organisatoriske endringer for regionrådet. Salten Friluftsråd, Salten 
Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten er derimot § 27- samarbeid som er underlagt 
Regionrådet. Disse er ikke egne rettssubjekter, og vil også måtte omdannes som følge av de 
endringene som foreslås i forslag til ny kommunelov. Her må blant annet navnet endres da 
det i forslaget heter at kommunale oppgavefellesskap skal inneholde “oppgavefellesskap” i 
navnet. Endringsforslaget vil også kunne medføre andre organisatoriske endringer for disse 
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samarbeidene. Dette vil vi komme tilbake til på et senere tidspunkt når ny kommunelov er 
vedtatt, og vi vil måtte ta en vurdering av hvilken organisatorisk form som er best egnet. Et 
alternativ er selvsagt at disse implementeres i regionrådet, og andre organisatoriske former 
for interkommunale samarbeid kan også vurderes. 
 
Salten Regionråd avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny kommunelov: 

 

Sekretariatets forslag til høringsinnspill: 
Salten Regionråd viser til NOU2016:4 Ny kommunelov, og ønsker å komme med følgende 
høringsuttalelse særlig knyttet til endringsforslagene for § 27-virksomheter: 

Overordnet støtter Salten Regionråd forslaget om at det kommunale selvstyret skal gis en 
tydelig rettslig forankring i ny kommunelov. I forslaget til ny formålsparagraf (§1-1) heter det 
at formålet med loven er “å fremme det kommunale og fylkeskommunale selvstyret og legge 
nødvendige rammer for det”. Dette er en viktig formulering som vil bidra til å styrke og 
synliggjøre det kommunale selvstyret. 

Salten Regionråd støtter utvalgets forslag om at den nye kommuneloven bør inneholde en 
bestemmelse som fastslår at kommuner kan samarbeide med hverandre for å løse felles 
oppgaver, jf. ny § 17-1. 

Salten Regionråd støtter forslaget om at regionråd skal få en egen lovbestemmelse i ny 
kommunelov, jf. ny § 18-1, samt de øvrige foreslåtte bestemmelsene i kap. 18 i forslag til ny 
kommunelov. 

Salten Regionråd støtter derimot ikke forslaget om kommunalt oppgavefellesskap fullt ut da 
dette innebærer en innskrenkning i forhold til dagens regler om § 27 samarbeid med hensyn 
til organisering. I dagens bestemmelse heter det at en eller flere kommuner og/eller 
fylkeskommuner «kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver». Det stilles ikke 
krav om at alle deltagerne skal være representert i styret eller til antall deltagere. Det er opp 
til deltagerne å bestemme både styrets sammensetning og størrelse, noe som gir stor 
fleksibilitet for kommunene. Selv om det kan være positivt at alle deltagerne er representert, 
framstår dette som unødvendig formalistisk. Salten Regionråd mener det ikke er behov for å 
endre reglene knyttet til representasjon i styret. Forslaget om å lovfeste krav til 
representasjon i styret vil innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til 
selv å finne velegnede løsninger. Dette er også i tråd med Kommunenes sentralforbund sin 
vurdering og anbefaling av forslaget om kommunalt oppgavefellesskap. 

Salten Regionråd støtter forslaget til ny § 19-2 om å klargjøre det økonomiske ansvaret og at 
det kreves at det skal tas stilling til om oppgavefelleskapet skal være et eget rettssubjekt eller 
ikke, jfr. ny § 19-4. 

Salten Regionråd støtter forslaget om å lovfeste krav om eget regnskap både for regionråd 
og kommunale oppgavefelleskap, jfr. ny § 14-8. Dette gjelder uavhengig av om det 
kommunale oppgavefellesskapet er eget rettssubjekt eller ikke. Et lovfestet krav om eget 
regnskap vil kunne hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillitten til kommunens 
virksomhet. 

 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 9. september 2016 under AU-sak48/16 og legger 
den frem for regionrådet med følgende  
 
Arbeidsutvalget vedtar høringsinnspillet med de endringer som framkom i møtet. 
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Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd viser til NOU2016:4 Ny kommunelov, og ønsker å komme med følgende 
høringsuttalelse særlig knyttet til endringsforslagene for § 27-virksomheter:  

Salten Regionråd støtter utvalgets forslag om at den nye kommuneloven bør inneholde en 
bestemmelse som fastslår at kommuner kan samarbeide med hverandre for å løse felles 
oppgaver, jf. ny § 17-1.  

Salten Regionråd støtter forslaget om at regionråd skal få en egen lovbestemmelse i ny 
kommunelov, jf. ny § 18-1, samt de øvrige foreslåtte bestemmelsene i kap. 18 i forslag til ny 
kommunelov.  

Salten Regionråd støtter derimot ikke forslaget om kommunalt oppgavefellesskap i forslaget 
da dette innebærer en innskrenkning i forhold til dagens regler om § 27 samarbeid med 
hensyn til organisering. Salten Regionråd mener det ikke er behov for å endre reglene 
knyttet til representasjon i styret. Forslaget om å lovfeste krav til representasjon i styret vil 
innebære at en gir slipp på dagens fleksibilitet for kommunene til selv å finne velegnede 
løsninger. Dette er også i tråd med Kommunenes sentralforbund sin vurdering og anbefaling 
av forslaget om kommunalt oppgavefellesskap.  

Salten Regionråd støtter forslaget til ny § 19-2 om å klargjøre det økonomiske ansvaret og at 
det kreves at det skal tas stilling til om oppgavefelleskapet skal være et eget rettssubjekt eller 
ikke, jfr. ny § 19-4.  
Salten Regionråd støtter forslaget om å lovfeste krav om eget regnskap både for regionråd 
og kommunale oppgavefelleskap, jfr. ny § 14-8. Dette gjelder uavhengig av om det 
kommunale oppgavefellesskapet er eget rettssubjekt eller ikke. Et lovfestet krav om eget 
regnskap vil kunne hindre mistanke om kryss-subsidiering og sikre tillitten til kommunens 
virksomhet. 
 
 
Bodø, den 16.09.16 
 
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder   
 
 
 
Vedlegg: 
NOU 2016:4 Ny kommunelov 



Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 22. – 23.  september 2016  Side: 1 av 5  
 
 
 
 

Arkiv: sr-sak 4316 - høring - regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017 - 2025               Utskriftsdato: 16.09.16 Sign: kbp  

SR-sak 43/16  HØRING – REGIONAL PLAN FOR BY- OG 
REGIONSENTERPOLITIKK 2017 - 2025 

 

Innledning: 
Nordland fylkeskommune sendte i juni 2016 forslag til Regional plan for by- og 
regionsenterpolitikk 2017 – 2025 ut på offentlig ettersyn og høring. Høringsfrist er satt til 30. 
september 2016. 
 
Høringsdokumentene består av høringsutkast til plan og tilhørende handlingsplan, se vedlegg. 
 
 
Bakgrunn: 
Fylkestinget vedtok i september 2014 oppstart av arbeidet med regional plan for by- og 
regionsenterpolitikk for Nordland. Planprogrammet var ute på høring for et år siden, og 
regionrådet ga innspill til dette i møte 25. september 2015, jfr. vedlegg. 
 
Planen skal ligge til grunn for en bypolitikk som ruster byene i Nordland til å være attraktive 
steder å bo, å besøke og for lokalisering av næringsvirksomhet. Planen omhandler tre 
hovedtema: vekstkraft, attraktivitet og regionforstørring. Forholdet mellom by og omland er et 
gjennomgående perspektiv. Byene skal være gode regionsenter for sine omland med tanke på 
tjenester, handel og kulturtilbud. 
 
Planen tar hensyn til nasjonale forventninger og rammer for planlegging, og er forankret i 
fylkesplanens tre målområder og arealpolitiske retningslinjer, som skal være førende for all 
langsiktig planlegging i fylket. 
 
 
Beskrivelse: 
 
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal være et verktøy i arbeidet med regional 
utvikling gjennom å styrke de 10 byene som i fylkesplanen er pekt ut til å ha regionale 
funksjoner: Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund, Sandnessjøen, Leknes, 
Svolvær, Sortland og Narvik. Den regionale planen skal iht. pbl § 8-2 legges til grunn for 
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i 
regionen. 
 
Planen har en formulert visjon: Nordland skal ha kompakte, bærekraftige og innovative 
byer. 
Under visjonen er det formulert generelle strategier som gjelder alle temaene i planen. Videre 
er det formulert mål for hvert enkelt av de tre temaene, med tilhørende strategier. 
 
Mål for vekstkraft: 

• Utvikle byene i Nordland som innovasjonssentra 
• Gjøre byene i Nordland attraktive som etableringssted for nye offentlige og private 

arbeidsplasser 
 

Mål for attraktivitet: 
• Byene i Nordland skal ha kompetanse og forståelse for by- og arealplanlegging som 

verktøy i byutvikling 
• Økt mangfold og sosial bærekraft 
• Byene i Nordland skal være gode å bo i og verd å besøke 
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Mål for regionforstørring 

• Utvikle og styrke bo-, arbeidsmarkeds- og serviceregionene 
• Øke omfanget av klimavennlig dagpendling innenfor bo- og arbeidsmarkeds-

regionene 
• Redusere reisetiden mellom regionsentrene og omlandet (omlandet kan også være 

et annet regionsenter) 
Temaet regionforstørring er samkjørt med arbeidet og prosessene for regional transportplan. 
Mål og delmål vil derfor finnes igjen i regional transportplan. 
 
Mål og strategier under temaområdene er utformet på bakgrunn av innsamlet forskning og 
kunnskap, samt innspill som er kommet inn i løpet av planprosessen. Prosessmøtene i de 10 
byene har vært det viktigste kunnskapsgrunnlaget. 
 
Organisering av planarbeidet 
Fylkesrådet har vært styringsgruppe for arbeidet, referansegruppen har bestått av 
administrative kontakter i de ti bykommunene. I tillegg har det vært en samrådsgruppe 
bestående av ordførerne i de ti kommunene og representanter for NHO, Innovasjon Norge, 
Husbanken, Fylkesmannen i Nordland og Statens Vegvesen. 
De tre hovedtemaene har hatt hver sin arbeidsgruppe med fylkesadministrativ leder, og det 
daglige arbeidet har vært samordnet i en prosjektgruppe bestående av lederne for de tre 
temagruppene. 
 
Prosess og medvirkning 
De viktigste arenaene for medvirkning har vært prosesser på lokalt nivå, der fylkeskommunen 
har initiert prosessmøter i hver bykommune. Det har også vært møter med de ulike gruppene 
nevnt ovenfor. 
Fra Salten Regionråd har prosjektleder for samferdsel deltatt i arbeidsgruppen for tema 
regionforstørring. 
 
 
Vurdering: 
Salten Regionråd sendte i fjor inn en høringsuttalelse til planprogrammet basert på det 
innspillet som da kom fra Bodø kommune. 
 
I denne runden har Fauske og Bodø meddelt at de vil sende inn uttalelser, men Fauske 
antyder at de må be om utsatt frist. Det betyr at deres uttalelse ikke vil være klar til 
regionrådets behandling av saken. Fra Bodø er det sagt at de vil sende uttalelse innen fristen. 
 
I det videre vil vi knytte noen kommentarer til høringsutkast til plan og tilhørende handlingsplan 
sett i lys av den uttalelsen som regionrådet sendte til planprogrammet. 
 
Høringsutkast til plan 
Salten Regionråd har fått gehør for flere av innspillene som ble gitt til planprogrammet, bl.a. er 
det gjort en samordning mot regional transportplan og innspill om boligutfordringer er tatt inn. 
Prosjektleder for samferdsel har også deltatt i arbeidsgruppen for tema regionforstørring. 
 
Under vekstkraft har vi spilt inn et ønske om å få analysert hvor tilflyttingen kommer fra, og hva 
som skal til for at de skal bosette seg over lengre tid og ikke reise videre. Dette er ikke tatt 
med i planen, men kan spilles inn til handlingsplanen. 
 
Under regionforstørring har vi fått gehør for at det må utvikles gode veg- og kollektivløsninger 
slik at en får mer effektiv transport mellom lokalsentrene og det regionale senteret/bysentrene. 
Fylkeskommunen har også tatt på seg rollen som tilrettelegger for utveksling av erfaringer 
mellom byregionene. 
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Handlingsplan 
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal ha et eget fokus på Bodø sin rolle som 
fylkessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsingen. Planen må derfor vie spesiell 
oppmerksomhet til de utviklingsmuligheter som nå ligger i Bodø innenfor flyttingen av 
flyplassen med tilhørende frigjøring av arealer til bærekraftig byutvikling. Dette kommer ikke 
tydelig nok frem i handlingsplanen. Nordland fylkeskommune bør også jobbe aktivt for at Bodø 
nasjonalt oppfattes på linje med øvrige storbyer i Norge og blir en del av de nettverk og 
virkemidler som kommer storbyene til gode.  
 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 9. september 2016 under AU-sak49/16 og legger den 
frem for regionrådet med følgende  
 
Arbeidsutvalget vedtar høringsinnspillet med de endringer som framkom i møtet. 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 
Salten Regionråd synes det er positivt at Nordland fylkeskommune har utarbeidet en regional 
plan for by- og regionsenterpolitikk med fokus på vekstkraft, attraktivitet og regionforstørring, 
der by og omland er et gjennomgående perspektiv i alle tre. 
 
Salten Regionråd viser til våre innspill til planprogrammet som var ute til høring høsten 2015, 
og registrerer at en del av våre merknader er tatt til følge i selve planen. Det er positivt av 
Nordland fylkeskommune tar på seg rollen som tilrettelegger for utveksling av erfaringer 
mellom byregionene. 

Geografisk sett er Salten like stort som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten 
Regionråd er derfor fornøyd med at regional plan for by- og regionsenterpolitikk sees i nøye 
sammenheng med arbeidet med regional transportplan, da effektive og gode transport-
løsninger er en forutsetning for effektive regioner.  

Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og er sammen med Fauske et knutepunkt 
for nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt-, bane-, vei- og lufttrafikk. Salten opplever 
totalt sett vekst i både folketall og sysselsetting. Denne veksten er det hovedsakelig Bodø som 
genererer, og for Nordland er dette positivt da veksten er med på å opprettholde folketallet i 
fylket.  

Handlingsplan for regionforstørring er koblet sammen med handlingsplan for regional 
transportplan, og vil ikke bli vedtatt før våren 2017. Innspill til denne vil vi derfor måtte komme 
tilbake til. 

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal ha et eget fokus på Bodø sin rolle som 
fylkessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsingen. Planen må derfor vie spesiell 
oppmerksomhet til de utviklingsmuligheter som nå ligger i Bodø innenfor flyttingen av 
flyplassen med tilhørende frigjøring av arealer til bærekraftig byutvikling. Dette kommer ikke 
tydelig nok frem i handlingsplanen. Nordland fylkeskommune bør også jobbe aktivt for at Bodø 
nasjonalt oppfattes på linje med øvrige storbyer i Norge og blir en del av de nettverk og 
virkemidler som kommer storbyene til gode. 

Under vekstkraft har vi tidligere spilt inn et ønske om å få analysert hvor tilflyttingen kommer 
fra, og hva som skal til for at de som kommer skal bosette seg over lengre tid og ikke reise 
videre. Dette er ikke tatt med i planen, og vi ber om at det tas inn som et tiltak i 
handlingsplanen. Innenfor denne tematikken ønsker Salten Regionråd at det settes fokus på 
følgende kulepunkter: 
• Avklare veiledningsbehov for ulike grupper 
• Språkopplæring 
• Tilflytterservice 
• Prosess for at tilflyttet fagkompetanse blir tatt i bruk 
• Analyse på boligsituasjonen.  
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Videre mener Salten Regionråd det er behov for kunnskap om hva som hemmer og hva som 
fremmer utvikling innenfor privat næringsliv herunder: 
• Økonomiske virkemidler (Innovasjon Norge, såkornfond etc.)  
• Skatt og avgiftsnivået 
• Generell veiledning/tilrettelegging for nyetablerere, næringsliv i utvikling 

 
Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd viser til våre innspill til planprogrammet som var ute til høring høsten 2015, 
og registrerer at en del av våre merknader er tatt til følge i selve planen. Det er positivt at 
Nordland fylkeskommune påtar seg rollen som tilrettelegger for utveksling av erfaringer 
mellom byregionene.  

Salten er Nord-Norges største region med i overkant av 80 000 innbyggere. Som vertskap for 
flere viktige næringer, blant annet havbruk, landbruk, industri og reiseliv, utgjør Salten en sterk 
og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende regionene i Nord-Norge. 

Geografisk sett er Salten like stort som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten 
Regionråd er derfor fornøyd med at regional plan for by- og regionsenterpolitikk sees i nøye 
sammenheng med arbeidet med regional transportplan, da effektive og gode transport-
løsninger er en forutsetning for effektive regioner.  

Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og er sammen med Fauske et knutepunkt 
for nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt-, bane-, vei- og lufttrafikk. Salten opplever 
totalt sett vekst i både folketall og sysselsetting. Denne veksten er det hovedsakelig Bodø som 
genererer, og for Nordland er dette positivt da veksten er med på å opprettholde folketallet i 
fylket.  

Regional plan for by- og regionsenterpolitikk skal ha et eget fokus på Bodø sin rolle som 
fylkessenter, universitetsby og motor i nordområdesatsingen. Planen må derfor vie spesiell 
oppmerksomhet til de utviklingsmuligheter som nå ligger i Bodø innenfor flyttingen av 
flyplassen med tilhørende frigjøring av arealer til bærekraftig byutvikling. Dette kommer ikke 
tydelig nok frem i handlingsplanen. Nordland fylkeskommune bør også jobbe aktivt for at Bodø 
nasjonalt oppfattes på linje med øvrige storbyer i Norge og blir en del av de nettverk og 
virkemidler som kommer storbyene til gode. 

Bodø som fylkeshovedstad i Nordland, er en by i vekst og har mange trafikale utfordringer 
som det er behov for å løse. Blant annet er det behov for å kunne finansiere etablering av 
sykkelekspressveier og ordninger som kan få opp bruken av kollektivtrafikk og redusere 
biltrafikken. Derfor er det sterkt ønskelig at Bodø kommune innlemmes i ordningen med 
bymiljøavtaler på lik linje med Tromsø. I distriktskommunene for øvrig må det legges til rette 
for fleksible og skreddersydde kollektivløsninger som gir et godt tilbud. 

Handlingsplan for regionforstørring er koblet sammen med handlingsplan for regional 
transportplan, og vil ikke bli vedtatt før våren 2017. Innspill til denne vil vi derfor måtte komme 
tilbake til. 

Under vekstkraft har vi tidligere spilt inn et ønske om å få analysert hvor tilflyttingen kommer 
fra, og hva som skal til for at de som kommer skal bosette seg over lengre tid og ikke reise 
videre. Dette er ikke tatt med i planen, og vi ber om at det tas inn som et tiltak i 
handlingsplanen. Innenfor denne tematikken ønsker Salten Regionråd at det settes fokus på 
følgende kulepunkter:  

• Avklare veiledningsbehov for ulike grupper  
• Språkopplæring  
• Tilflytterservice  
• Prosess for at tilflyttet fagkompetanse blir tatt i bruk  
• Analyse på boligsituasjonen.  
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Videre mener Salten Regionråd det er behov for kunnskap om hva som hemmer og hva som 
fremmer utvikling innenfor privat næringsliv herunder:  

• Økonomiske virkemidler (Innovasjon Norge, såkornfond etc.)  
• Skatt og avgiftsnivået  
• Generell veiledning/tilrettelegging for nyetablerere, næringsliv i utvikling 

 
 

Bodø, 16.9.2016 
 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
 
 
Trykte vedlegg: 
Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017-2025 
Handlingsprogram til planen datert 21.6.2016 
Salten Regionråds høringsinnspill til planprogrammet (SR-sak 38/15) 
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SR-SAK 44/16  INNSPILL TIL DISKUSJONSNOTAT I TILKNYTNING 
TIL STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE 
BYER OG DISTRIKTER 

 

Innledning 
Regjeringen skal etter planen legge fram en stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke 
distrikter tidlig i 2017. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har gjennom 
et diskusjonsnotat invitert til å levere innspill til hvordan Norge best kan rustes for fremtidens 
utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping i hele landet. 
 
Frist for innspill er 30. september 2016. 
  
Beskrivelse 
Primo 2017 vil Regjeringen legge fram en stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke 
distrikter. På Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) nettsider framgår det at 
de særlig ønsker innspill på følgende temaer: 
 

- Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet 
- Nye forutsetninger for distriktspolitikken 
- Samordnede løsninger og attraktive bymiljø 
- Særlige utfordringer i hovedstadsregionen 

 
KMD har utformet et diskusjonsnotat som går nærmere inn på temaene som ønskes innspill 
på, og det er også formulert noen spørsmål knyttet opp mot disse. Diskusjonsnotatet følger 
vedlagt til saken. 
  

Vurdering: 
Regjeringen er inne i en prosess med å utarbeide en stortingsmelding om bærekraftige byer 
og sterke distrikter som legges fram for Stortinget primo 2017. I den forbindelse har 
Kommunal- og moderniseringsministeren invitert til å levere innspill til hvordan Norge best 
kan rustes for fremtidens utfordringer og legge til rette for bærekraftig vekst og verdiskaping i 
hele landet. 
 
Følgende høringsuttalelse foreslås fra Salten Regionråd: 
 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 9. september 2016 under AU-sak 50/16 og legger 
den frem for regionrådet med følgende  
 

Forslag vedtak: 
Salten Regionråd synes det er positivt at Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) har igangsatt et arbeid med å utarbeide en stortingsmelding om bærekraftige byer og 
sterke distrikter og har følgende innspill til saken: 
  
Vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet 
Norge er et langstrakt land med svært ulike geografiske og demografiske utfordringer. 
Geografisk sett er Nordland Norges mest langstrakte fylke og Salten, en av syv regioner i 
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Nordland, er like stort som Østfold, Vestfold, Akershus og Oslo til sammen. Salten er for 
øvrig Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere.  
 
Syv av ni kommuner i Salten har opplevd en økning i folketallet fra 2015 til 2016. Bodø er 
imidlertid den eneste av kommunene i Salten som opplever en økning i folketallet også 
i omlandet til kommune-/bysenteret. Øvrige kommuner opplever en nedgang i folketallet i 
omlandet til kommunesenteret. Dette viser at det foregår en intern sentralisering i alle 
kommunene.  
 
For å utvikle vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet er den største utfordringen å 
korte ned reisetidene internt i regionene. Dette krever både vegutbedringer og gode 
kollektivløsninger. Nærheten mellom distriktskommunene og de største byene er viktig, og 
en nedkorting av reisetiden inn til de største byene er viktig for å kunne tilby gode 
velferdstjenester. Generelt må gode vegløsninger og kollektivløsninger videreutvikles slik at 
det skapes effektive transportløsninger mellom lokalsentrene og det regionale 
senteret/bysentrene. Salten Regionråd ber om at man i arbeidet med å utarbeide 
stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter, tar hensyn til arbeidet med ny 
Nasjonal Transportplan 2018-2029 og Regional Transportplan i fylkeskommunene.  
 
Av miljøhensyn bør en større andel av transporten flyttes over til kollektiv transport, samt 
gange og sykkel. Bodø som er fylkeshovedstad i Nordland, er en by i vekst og har mange 
trafikale utfordringer som det er behov for å løse. Blant annet er det behov for å kunne 
finansiere etablering av sykkelekspressveier og ordninger som kan få opp bruken av 
kollektivtrafikk og redusere biltrafikken. Derfor er det sterkt ønskelig at Bodø kommune 
innlemmes i ordningen med bymiljøavtaler på lik linje med Tromsø. I distriktskommunene for 
øvrig må det legges til rette for fleksible og skreddersydde kollektivløsninger som gir et godt 
tilbud.  
 
Et levende lokalsamfunn er helt avhengig av et næringsliv i vekst. Staten må i den 
forbindelse ta et større ansvar for utbyggingen av bredbånd og mobilnett i distriktene, og 
legge opp en klar strategi for hvordan dette kan gjøres. Gode bredbånds- og mobilløsninger 
er avgjørende for at vi kan ha et konkurransedyktig næringsliv også i distriktene, og for at folk 
skal kunne bosette seg og jobbe i distriktene.  
 
For å sikre vekst og verdiskaping i hele landet må den regionalt differensierte 
arbeidsgiveravgiften opprettholdes på dagens nivå. Dette er et av de viktigste 
regionalpolitiske virkemidlene man har for å stimulere til positiv næringsutvikling i hele landet. 
Det må jobbes for at de sektorer som falt ut av ordningen i 2014, kommer inn igjen etter 
2020. Her må KMD og andre departementer jobbe i samarbeid med Sverige og Finland for å 
opprettholde ordningen om differensiert arbeidsgiveravgift. Det har stor betydning for Nord-
Norge om hvorvidt Nord-Sverige og Nord- og Øst-Finland får beholde sine distriktsrettede 
virkemiddel fra EU. Mister de denne ordningen, vil den også falle bort i Norge. 

Det er behov for virkemidler som kan bidra til å styrke koblingen mellom universitet, 
utdanning, forskning, næringsliv og forvaltning. Det må legges til rette for en god 
samhandling mellom disse aktørene i planprosesser og i utviklingen av rammevilkår. Det må 
etableres gode systemer for innovasjon og gode støttefunksjoner for gründere for å 
tilrettelegge for et mer konkurransedyktig og bærekraftig næringsliv i hele landet. 
Risikokapital er en mangelvare i Nord-Norge, og man må finne en løsning for hvordan man 
kan skaffe til veie risikokapital som kan bidra til vekst i næringslivet. 
 
Boligutvikling er en vesentlig faktor for vekstkraft og attraktivitet. Boligutfordringene gjelder 
ikke bare i byene, men også i de mindre kommunene i distriktene. KMD bør ta initiativ til å 
gjennomføre en kartlegging av boligsituasjonen i hele landet og drivkreftene i boligmarkedet. 
Behovet for studentboliger bør også ha et fokus, og det må settes fokus på hvordan 
ungdommen kan komme seg inn i boligmarkedet. Det er viktig at behovet for boliger også 
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blant flyktninger og mennesker med særskilte behov og liten økonomisk bæreevne, dekkes 
opp. 

 

 

Bodø, den 16.09.16 
 
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder   
 
 
 
Vedlegg: 
Diskusjonsnotat Bærekraftige byer og distrikter 
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SR-sak 45/16  DRIFTSBUDSJETT 2017 FOR SEKRETARIATETS 
VIRKSOMHET – KOMMUNALE ANDELER  

 
Innledning 
I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. oktober. 

De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik at de økono-
miske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) fastsettes gjennom 
behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i novembermøtet behandler detaljert 
budsjett for kommende år innenfor de økonomiske rammer som da er vedtatt. I dette møtet i 
Arbeidsutvalget vil det også kunne legges fram detaljerte budsjett for den øvrige virksomhe-
ten til Salten Regionråd. 

I forbindelse med prosessen om en felles interkommunal eierstrategi er det forslått nye ruti-
ner for hvordan budsjettbehandlingen for de interkommunale selskapene/samarbeidene skal 
skje. Eierstrategiene er oversendt til kommunene for ikrafttredelse og operasjonalisering, og 
strategiene skal tre i kraft 1. januar 2017. Regionrådets vedtekter må i den forbindelse end-
res. 

 

Driften av sekretariatet i 2017 
Ambisjonsnivået til Salten Regionråd vil ligge på samme nivå som fjoråret. Oppfølgingsopp-
gaver som krever stor innsats: 

- oppfølging av Saltenstrategier  

- oppfølging av partnerskapet med Nord-Norges Europakontor 

- samferdsel i Salten 

- reiseliv – felles destinasjonsorganisering 

- nettverksbygging / nettverksledelse 

Den høye administrative aktiviteten i regionrådets enheter tar mye tid (personalansvar, regn-
skap, organisering, oppdragsansvar, prosjektlederroller og service til resten av organisasjo-
nen). Vi er nå 9 ansatte, og 8,5 årsverk.  

Sekretariatsleder har som mål å være aktiv ift nettverksbygging, i tillegg til å ta tak i og følge 
opp de mulighetene som ligger i Saltenstrategiene. Det er særlig tre store satsninger som nå 
har et hovedfokus; oppfølging av partnerskap med Nord-Norges Europakontor, økt fokus på 
samferdsel (egen prosjektleder og budsjett), samt felles reiselivssatsing og fellesgodefinan-
siering for hele Salten.  

Budsjettet for 2017 er foreslått økt med om lag 70 000 kroner i forhold til 2016 som følge av 
forventet lønns- og prisstigning. Arbeidsutvalget foreslår imidlertid at justering for lønns- og 
prisstigning legges inn som et effektiviseringskrav i 2017. 

Kommunene betaler ikke inn prosjektmidler til regionrådet da regionrådet i 2013 fikk tilført 
1,7 millioner kroner fra IRIS som erstatter tidligere prosjektmidler for regionrådet. Rest til 
disposisjon er om lag 900 000 kroner pr 1. september 2016. 
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Oppsummert sekretariatets forslag 

- Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2017 2.709.000 kr 
- Internoverføring til sekretærstilling 100.000  kr 
- Sekretariatets andel av tilbakebetalt mva.  88.000 kr 
- Forventet renteinntekter  100.000 kr 
- Foreslått budsjettramme for sekretariatet 2.997.000 kr 
 
Bodø kommune gis et grunnfradrag i tilskuddet på 525.500 kr. før samlet tilskudd fordeles 
på kommunene etter folketall. Bakgrunnen for dette er trekk i rammetilskuddet til Bodø 
kommune som følge av momskompensasjonsordningen (ref. budsjettvedtak 2011). 

 
Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med 
følgende 
 

Sekretariatets forslag til innstilling: 

1. Budsjett 2017 for Salten Regionråd - sekretariatet, vedtas med en samlet ramme på 
2 997 000 kr.  

2. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2017 settes til 2 709 000 
kr. 

3. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: 

Folketall pr. 01.01.2016
Trekk i rammetilskuddet fra Bodø kommune 525 500 kr
Kommune Folketall Driftstilskudd Prosjektmidler Sum %
Bodø 50 488 1 498 840 0 1 498 840 55,3 %
Meløy 6 471 259 460 0 259 460 9,6 %
Gildeskål 2 043 81 920 0 81 920 3,0 %
Beiarn 1 034 41 460 0 41 460 1,5 %
Saltdal 4 700 188 450 0 188 450 7,0 %
Fauske 9 604 385 080 0 385 080 14,2 %
Sørfold 1 963 78 710 0 78 710 2,9 %
Steigen 2 543 101 960 0 101 960 3,8 %
Hamarøy 1 824 73 130 0 73 130 2,7 %

Sum 80 670 2 709 010 0 2 709 010 100,0 %

Pr. innbygger 33,58 0,00 33,58

 
 

4. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fastsette detaljert driftsbudsjett for 2017 for sekretaria-
tet.  

 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 9. september 2016 under AU-sak 51/16 og legger 
den frem for regionrådet med følgende  
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Oppsummert  

- Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2017 2.639.000 kr 
- Internoverføring til sekretærstilling 120.000  kr 
- Sekretariatets andel av tilbakebetalt mva.  88.000 kr 
- Forventet renteinntekter  100.000 kr 
- Foreslått budsjettramme for sekretariatet 2.947.000 kr 

 

Forslag til vedtak: 
1. Budsjett 2017 for Salten Regionråd - sekretariatet, vedtas med samme ramme som i 

2016, med en samlet ramme på 2 947 000 kr.  

2. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2017 settes til 2 639 000 
kr. 

3. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: 

Folketall pr. 01.01.2016
Trekk i rammetilskuddet fra Bodø kommune 525 500 kr
Kommune Folketall Driftstilskudd Prosjektmidler Sum %
Bodø 50 488 1 455 030 0 1 455 030 55,1 %
Meløy 6 471 253 840 0 253 840 9,6 %
Gildeskål 2 043 80 140 0 80 140 3,0 %
Beiarn 1 034 40 560 0 40 560 1,5 %
Saltdal 4 700 184 370 0 184 370 7,0 %
Fauske 9 604 376 740 0 376 740 14,3 %
Sørfold 1 963 77 000 0 77 000 2,9 %
Steigen 2 543 99 760 0 99 760 3,8 %
Hamarøy 1 824 71 550 0 71 550 2,7 %

Sum 80 670 2 638 990 0 2 638 990 100,0 %

Pr. innbygger 32,71 0,00 32,71  
 

4. Detaljert driftsbudsjett for 2017 er ikke justert for lønns- og prisvekst da dette legges inn 
som et effektiviseringskrav.  

5. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fastsette detaljert driftsbudsjett for 2017 for sekretaria-
tet.  

 

 

 

Bodø, den 16.09.2016 

 

Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder
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Sekretariatets forlag til innstilling: 

KOMMUNENES INNBETALING TIL SR
Sammenlignet med tidligere års innbetalinger

Kommune Beløp Andel Økning kr Økning Beløp Andel Økning Beløp Andel Økning

Bodø 1 498 840,00 55,3 % 47 560,00 3,3 % 1 451 280,00 55,0 % 3,3 % 1 405 530,00 54,5 % -6,2 %
Meløy 259 460,00 9,6 % 5 240,00 2,1 % 254 220,00 9,6 % 0,9 % 252 040,00 9,8 % -6,9 %
Gildeskål 81 920,00 3,0 % 2 590,00 3,3 % 79 330,00 3,0 % 1,0 % 78 550,00 3,0 % -4,8 %
Beiarn 41 460,00 1,5 % -210,00 -0,5 % 41 670,00 1,6 % -0,2 % 41 740,00 1,6 % -5,6 %
Skjerstad 0,00 0,0 % 0,0 %
Saltdal 188 450,00 7,0 % 1 980,00 1,1 % 186 470,00 7,1 % 2,4 % 182 110,00 7,1 % -6,7 %
Fauske 385 080,00 14,2 % 6 070,00 1,6 % 379 010,00 14,4 % 2,1 % 371 060,00 14,4 % -5,2 %
Sørfold 78 710,00 2,9 % 1 780,00 2,3 % 76 930,00 2,9 % -0,3 % 77 150,00 3,0 % -5,3 %
Steigen 101 960,00 3,8 % 3 210,00 3,3 % 98 750,00 3,7 % -1,4 % 100 140,00 3,9 % -4,6 %
Hamarøy 73 130,00 2,7 % 1 800,00 2,5 % 71 330,00 2,7 % 0,9 % 70 670,00 2,7 % -4,1 %

SUM 2 709 010,00 100,0 % 70 020,00 2,7 % 2 638 990,00 100,0 % 2,3 % 2 578 990,00 100,0 % -6,0 %
0,00 0,00 0,00

Pro. midler: 0 0,00 0 0 0

Eks. p.midl. 2 709 010,00 100 % 70 020,00 2,7 % 2 638 990,00 100,0 % 2,3 % 2 578 990,00 100,0 % -6,0 %

BUDSJETT 2017 INNBETALING 2015INNBETALING 2016

 
 

 

Merknad: 

Fra og med 2011er trekk i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet.  
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Arbeidsutvalgets forslag til vedtak: 

KOMMUNENES INNBETALING TIL SR
Sammenlignet med tidligere års innbetalinger

Kommune Beløp Andel Økning kr Økning Beløp Andel Økning Beløp Andel Økning

Bodø 1 455 030,00 55,1 % 3 750,00 0,3 % 1 451 280,00 55,0 % 3,3 % 1 405 530,00 54,5 % -6,2 %
Meløy 253 840,00 9,6 % -380,00 -0,1 % 254 220,00 9,6 % 0,9 % 252 040,00 9,8 % -6,9 %
Gildeskål 80 140,00 3,0 % 810,00 1,0 % 79 330,00 3,0 % 1,0 % 78 550,00 3,0 % -4,8 %
Beiarn 40 560,00 1,5 % -1 110,00 -2,7 % 41 670,00 1,6 % -0,2 % 41 740,00 1,6 % -5,6 %
Skjerstad 0,00 0,0 % 0,0 %
Saltdal 184 370,00 7,0 % -2 100,00 -1,1 % 186 470,00 7,1 % 2,4 % 182 110,00 7,1 % -6,7 %
Fauske 376 740,00 14,3 % -2 270,00 -0,6 % 379 010,00 14,4 % 2,1 % 371 060,00 14,4 % -5,2 %
Sørfold 77 000,00 2,9 % 70,00 0,1 % 76 930,00 2,9 % -0,3 % 77 150,00 3,0 % -5,3 %
Steigen 99 760,00 3,8 % 1 010,00 1,0 % 98 750,00 3,7 % -1,4 % 100 140,00 3,9 % -4,6 %
Hamarøy 71 550,00 2,7 % 220,00 0,3 % 71 330,00 2,7 % 0,9 % 70 670,00 2,7 % -4,1 %

SUM 2 638 990,00 100,0 % 0,00 0,0 % 2 638 990,00 100,0 % 2,3 % 2 578 990,00 100,0 % -7,3 %
0,00 0,00 0,00

Pro. midler: 0 0,00 0 0 0

Eks. p.midl. 2 638 990,00 100 % 0,00 0,0 % 2 638 990,00 100,0 % 2,3 % 2 578 990,00 100,0 % -6,0 %

INNBETALING 2016BUDSJETT 2017 INNBETALING 2015

 
 

 

Merknad: 

Fra og med 2011er trekk i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet. 
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SR-SAK 46/16 FELLES ANSVAR I SALTEN – BUDSJETT 2017 
 

Godkjenning av budsjett for 2017 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i 
Salten, skal et ”Utvidet Regionråd” vedta handlingsplaner og budsjett. Med utvidet regionråd 
menes kommunene i Salten utvidet med 2 representanter fra hver av avtalekommunene 
utenfor Salten, dvs. Værøy og Røst 
 
Regionrådet vedtok 2. juni i år at kommunenes utgiftsandel for Felles Ansvar i 2017 skulle 
settes til 1 862 280,- + deflator. Dette ble vedtatt på bakgrunn av budsjett for 2016. Inkludert 
i dette regnskapet var imidlertid en post med «bundne fond» på 170.000,-  
 
Den korrekte utgiftsandelen for kommunene skal derfor være 1 692 280,- + deflator. 
Budsjettet er behandlet og godkjent av styret i Felles Ansvar den 19.august 2016. 

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2017. 

Under henvisning til foranstående legges saken frem fra styret i Felles Ansvar for utvidet 
Regionråd med følgende: 

 

Forslag til vedtak: 
Utvidet Regionråd vedtar budsjett for Felles Ansvar for 2017 med en kostnadsramme på 
1 692 280,- + deflator for 2017.  

 

 

Bodø, den 16.09.2015  

 

 

Kjersti Bye Pedersen Ingunn Dalen  
sekretariatsleder koordinator 

 

 

Vedlegg:  
Forslag til budsjett 2017 
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  Salten Regionråd

Art ÅRSBUDSJETT Pro. 400 Pro. 405
nr. Konto navn 2017 Felles Ansvar i Salten FA - Ruskontrakt

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg 0,00
16210 Purregebyr 0,00
16500 Avgiftsliktig salg 0,00
16900 Fordelte utgifter 0,00
17000 Refusjon fra staten 0,00
17100 Sykepengerefusjon 0,00
17281 Tap Momskompensasjon 0,00
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -30 000,00 -15 000,00 -15 000,00
17300 Refusjon fra fylkeskommune 0,00
17500 Refusjon fra kommune 0,00
17700 Refusjon fra private 0,00 0,00
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner 0,00
17751 Refusjon fra Bodø kommune 0,00
17900 Internsalg (Tilsk. internoverf.til egne 0,00 0,00
18100 Overføring fra staten 0,00
18950 Overføring fra samarbeidskommun -652 536,00 -409 672 -242 864,00
18951 Overføring fra Bodø kommune -1 052 963,00 -652 337 -400 626,00
19000 Renteinntekter 0,00
19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00
19500 Bruk av bundne fond -170 000,00 -170 000,00
SUM INNTEKTER -1 905 499,00 -1 077 009,00 -828 490,00

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     1 215 000,00 635 000,00 580 000,00
10200 Lønn vikarer (sekretærbistand+ frila 0,00
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp 0,00
10500 Honorar (innberettes) 0,00
10813 Møtegodtgjørelse 0,00
10910 Pensjon 155 000,00 82 000,00 73 000,00
10980 Avtalefestet pensjon 11 900,00 6 300,00 5 600,00
10990 Arbeidsgiveravgift 115 000,00 60 000,00 55 000,00
11000 Kontorutgifter/rekvisita 20 000,00 10 000,00 10 000,00
11150 Bevertning 13 200,00 8 200,00 5 000,00
11160 Matvarer for salg 0,00
11200 Diverse materiell 0,00
11206 Kulturaktivitet 8% 0,00
11210 Varer for salg 0,00
11241 Gaver/velferd 3 500,00 2 000,00 1 500,00
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgaveplik 4 000,00 3 000,00 1 000,00
11300 Porto/telefon/faks/internett 20 000,00 10 000,00 10 000,00
11400 Markedsføring/profilering/annonser 30 000,00 27 500,00 2 500,00
11430 Representasjon/oppmerksomhet/ga 4 999,00 3 309,00 1 690,00
11470 Overføring til andre 0,00
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kur 22 000,00 22 000,00
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 60 000,00 50 000,00 10 000,00
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 14 000,00 10 000,00 4 000,00
11601 Kilometergodtgjørelse 15 000,00 10 000,00 5 000,00
11650 Telefon oppgavepliktig 0,00
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 20 000,00 12 000,00 8 000,00
11800 Strøm 0,00
11850 Forsikring 0,00
11853 Ulykkesforsikring 3 400,00 1 700,00 1 700,00
11900 Husleie 10 000,00 10 000,00 0,00
11950 Kontigenter/lisenser 8 500,00 7 000,00 1 500,00
12000 Inventar og utstyr 15 000,00 10 000,00 5 000,00
12005 Kjøp av programvare 0,00
12100 Leie av transportmidler 45 000,00 25 000,00 20 000,00
12600 Renhold 0,00
12700 Kjøp av tjenester 45 000,00 37 000,00 8 000,00
12701 Kjøp av bredbånd 0,00
12900 Internkjøp (prosj.støtte egne prosje 0,00 0,00
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 0,00
14000 Overføring til Staten 0,00
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 55 000,00 35 000,00 20 000,00
14291 Tapt momskompensasjon 0,00
14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00
14700 Overføring til andre 0,00
14720 Tap på krav 0,00
14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00
15000 Rente- og bankomkostninger 0,00
15030 Kurstap 0,00
15300 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond (256 0,00
15500 Avsetning til bundne fond (2510…. 0,00
15800 Overskudd (+) 0,00
SUM UTGIFTER 1 905 499,00 1 077 009,00 828 490,00

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter års 0,00 0,00 0,00
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SR-SAK 47/16  MØTEPLAN 2017 
Følgende møteplan foreslås for år 2017: 
 
Organ Ukedag Dato Sted 
AU fredag 3. februar  
SR torsdag/fredag 16. og 17. feb. Sørfold 
AU fredag 31. mars  
AU fredag 19. mai  
SR torsdag/fredag 8. og 9. juni Meløy 
AU fredag 8. september  
SR torsdag/fredag 21. og 22. sept. Beiarn 
AU fredag 13. oktober  
AU fredag 3. november  
SR torsdag/fredag 16. og 17. nov. Fauske 
 

  
Vedlagt følger oversikt over de steder vi har hatt Regionrådsmøte tidligere.  

 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 9. september 2016 under AU-sak47/16 og legger den 
frem for regionrådet med følgende  

 

Forslag til vedtak:  
 
Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2017: 
 
Organ Ukedag Dato Sted 
AU torsdag 3. februar  
SR torsdag/fredag 16. og 17. feb. Sørfold 
AU fredag 31. mars  
AU fredag 19. mai  
SR torsdag/fredag 8. og 9. juni Meløy 
AU fredag 8. september  
SR torsdag/fredag 21. og 22. sept. Beiarn 
AU fredag 13. oktober  
AU fredag 3. november  
SR torsdag/fredag 16. og 17. nov. Fauske 
 

 

Bodø, 16.9.2016 
 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator
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Regionrådet har tidligere hatt møte på følgende steder (1995 - 2016): 
 
Beiarn: 17.09.98 Beiarn Turistsenter 19.09.08 Beiarn Turistsenter 

19.09.02 Breivik, Salten Skogselskap 09.06.11 Beiarn Turistsenter 
 22.09.05 Beiarn Turistsenter 05.06.14 Moldjord skole 
 
Bodø: 08.06.95 Bodø Rådh./ Landego Fyr 08.07.05 Radisson SAS 
 16.11.95 Central Hotell 22.02.07 Saltstraumen Hotell 
 21.11.96 Saltstraumen Hotell 05.06.08 Kjerringøy Brygge 
 20.11.97 Skagen Hotell 19.11.09 Saltstraumen Hotell 
 18.11.99 Saltstraumen Hotell 24.11.11 Saltstraumen Hotell 
 21.02.01 Saltstraumen Hotell 14.06.12 Radisson SAS 
 22.04.02 Høgskolen i Bodø (dagm.) 21.11.13 Kjerringøy Brygge 

28.04.03 Radisson SAS (dagm.) 04.06.15 Saltstraumen Hotell 
19.02.04 Saltstraumen Hotell 17.11.16 Kjerringøy Brygge 
 

Fauske: 29.02.96 Sulitjelma Hotell 18.11.04 Sulitjelma Hotell 
 25.02.98 Fauske Hotell 23.02.06 Fauske Hotell  
 19.11.92 Fauske Hotell 20.11.08 Fauske Hotell 
 08.06.99 Fauske, Arjeplog, Ballastviken 25.11.10 Sulitjelma Hotell 
 24.02.00 Sulitjelma Hotell 22.09.12 Fauske Hotell 

21.02.02 Fauske Hotell 19.11.15 Fauske hotell 
  
Gildeskål: 12.06.97 Kunnsk.sent./Salmon Islands 23.09.10 Arnøy Brygge 
 25.05.00 Kunnsk.sent./Salmon Islands 19.09.13 Arnøy Brygge 

20.02.03 Hamn Fiskeferie 22.09.16 Arnøy Brygge 
 07.06.07 Krokholmen 

 
Hamarøy: 23.02.95 Hamarøy Hotell 23.11.06 Hamarøy Hotell 
 04.06.98 Tranøy Fyr 17.09.09 Hamarøy Hotell 
 20.09.01 Hamarøy Hotell 20.09.12 Hamsunsentr/Tranøy 

10.06.04 Edvardas Hus m.fl. Tranøy 02.06.16 Hamsunsentr/Tranøy 
 

Meløy: 26.09.96 Ørnes Hotell 22.11.07 Ørnes Hotell 
 23.09.99 Halsa Gjestegård 10.06.10 Meløya  
 06.07.02 Meløy Energi /Ørnes Hotell 18.09.14 Glomfjord 
 23.09.04 Meløya     
  
Saltdal: 06.03.97 Global Hotell Polarsirkelen 21.02.08 Rognan Hotell 
 11.03.99 Rognan Hotell 10.02.11 Rognan Hotell 
 22.11.01 Rognan Hotell 28.02.13 Rognan Hotell 
 20.11.03 Rognan Hotell 18.02.16 Rognan Hotell 
 24.11.05 Nordland Nasjonalparksenter 
 
Skjerstad: 21.09.95 Ljøsenhammeren seter 25.09.03 Skjerstad Fjordstue 

21.09.00 Skjerstad Fjordstue 
 
Steigen: 18.09.97 Steigen Gjestegård 11.06.09 Engeløystua 
 07.06.01 Løvøya 22.09.11 Røssøy Feriesenter 

05.06.03 Kvinneuniversitetet Nord 24.09.15 Manshausen /Nordskot 
08.06.06 Engeløystua 

 
Sørfold: 06.06.96 Rådh.Straumen/Kobbelv Vertshus  20.09.07 Kobbelv Vertshus 
 19.11.98 Kobbelv Vertshus 18.02.10 Kobbelv Vertshus  

23.11.00 Kobbelv Vertshus 16.02.12 Kobbelv Vertshus 
21.11.02 Rådh.Straumen/Kobbelv Vertshus 20.02.14 Kobbelv Vertshus 

 17.02.05 Kobbelv Vertshus    
  
Oslo: 21.09.06 Radisson SAS Oslo Plaza 19.02.09 Rica Victoria Hotel 
 
Narvik: 07.06.13 Rica Hotel Narvik 
 
Svolvær: 27.11.14 Thon Hotel Lofoten 
 
Brüssel:  20.02.15 Thon Hotel EU 
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SR-sak 48/16 SALTENTINGET 2017 
  

 Bakgrunn 
Salten Regionråd gjorde i møte i februar 2016 følgende vedtak i SR-sak 11/16: 
 

1. Saltentinget utsettes til høsten 2017. 
2. Saltentinget gjennomføres 1 gang pr. valgperiode for ettertiden. 
3. Forslag til dato og tema for Saltentinget 2017 legges fram i regionrådets møte i 

september 2016. 
 

 
Beskrivelse 
Tidligere år har Saltentinget vært lagt til mars eller oktober. Fra sekretariatets side er det 
ønskelig at arrangementet legges til høsten i tråd med regionrådets vedtak. Oktober er en 
travel måned med bl.a. høstferie i uke 40 og KS sin høstkonferanse i uke 43. Det foreslås 
derfor at Saltentinget legges til uke 42: 19. – 20. oktober 2017.  
 
Vi har bedt om tilbud fra hotellene Scandic Havet og Radisson Blu. Sistnevnte har ikke ledig 
kapasitet i uke 42, og har dermed ikke gitt noe tilbud. 
Tilbud fra Scandic Havet er brukt ved budsjetteringen av arrangementet. 
 
Ved evalueringen av Saltentinget i 2014 ble det spurt om forslag til tema for det neste. 
Mange av forslagene gikk på kommunestruktur, samferdsel og næringsutvikling som tema. 
Under behandlingen av SR-sak 52/15 i november kom det også en del innspill til program – 
eksempelvis næringsutvikling, nyetablering og industri.  
I 2014 var samferdsel og kommunereform tema, og i 2012 var nordområdene og 
næringsutvikling tema.  
Arbeidsutvalget bes å drøfte hvilke tema som kan være aktuelle under Saltentinget 2017.   
 
Det bør settes ned en arbeidsgruppe på 3-4 personer som kan se nærmere på tema, 
program og aktuelle foredragsholdere. 
 
 
 
Økonomi 
Da Saltentinget ble arrangert i 2014 måtte kommunene betale en egenandel på kr 2 000,- 
pr. deltaker i tillegg til reiseutgifter og møtegodtgjørelse. Arrangementet fikk økonomisk 
bidrag fra IRIS Salten med kr 200.000,-. Det søkes om tilsvarende beløp for 2017. 
Prosjektet har et overskudd fra tidligere år på kr 22 000. I tillegg foreslås det at AU’s 
disposisjonsfond bidrar med inntil kr 108 000. 
Det skal jobbes for å holde kostnadene så lavt som mulig for kommunene. 
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Budsjettpost Antall Utgift Budsjett 

Helpensjon  160 2 290 366 400 
Lunsj dag 2. boende 160 650 104 000 
Middag ikke boende 50 495 24 750 
Drikke til middagen 210 290 60 900 
Lunsj ikke boende dag 1 50 650 32 500 
Lunsj ikke boende dag 2 50 650 32 500 
Utgifter foredragsholdere     60 000 

Kulturinnslag åpning begge dager     1 000 
Kulturinnslag middag     5 000 
Vert under middagen     6 000 
Lydanlegg m/ tekniker     25 000 
Utarbeidelse av program digitalt     10 000 
Diverse     21 950 

Arbeid sekretariatet ca. 300 t   150 000 
        
Sum budsjett 210 deltakere 900 000 

   
  

   
  

Finansiering     Finansiering 

IRIS Salten      200 000 
Salten Regionråd (bundet fond)     22 000 
AU's disposisjonsfond     108 000 
Egenandel kommunene     420 000 
Eget arbeid sekretariatet     150 000 
Sum finansiering     900 000 
 
 
Vurdering 
Saltentinget blir oppfattet som en viktig arena for lokalpolitikerne i regionen, der de kan ta 
del i en felles politikkutforming og ikke minst bli kjent med hverandre over 
kommunegrensene. Det bidrar også til en bedre forankring av regionrådets arbeid ute i 
kommunene. 
 
Foreslått tidspunkt er valgt med bakgrunn i regionrådets vedtak i SR-sak 11/16. Et 
ankepunkt mot tidspunktet kan være at det blir vanskelig å få innledere fra regjeringen siden 
det er stortingsvalg høsten 2017 og regjeringen utnevnes rundt dette tidspunktet. Vi har 
vurdert det slik at dersom Saltentinget skal forskyves lenger ut på høsten, kommer det i 
konflikt med kommunenes budsjettbehandling, og dette vil heller ikke være gunstig. 
Arbeidsutvalget bes å drøfte hvilke tema som kan være aktuelle under Saltentinget 2017.   
 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 9. september 2016 under AU-sak 53/16 og legger 
den frem for regionrådet med følgende  
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Forslag til vedtak: 
1. Saltentinget 2017 arrangeres 19. – 20. oktober 2017 på Scandic Havet Hotel. 

2. Budsjett for Saltentinget 2017 med kostnadsramme på kr. 900 000 godkjennes. 
Arbeidsutvalget setter av inntil 108 000 kroner fra AU’s disposisjonsfond til 
arrangementet, i tillegg til at ubrukte midler fra tidligere år legges inn i budsjettet. 

3. Følgende arbeidsgruppe nedsettes for å bistå sekretariatet med planlegging og 
program:  
1.…………………… 
2……………………. 
3……………………. 

4. Hovedtema for Saltentinget 2017 skal være ……………………………….. 

5. Politikeropplæring i regi av Fylkesmannen i Nordland søkes gjennomført i 
kombinasjon med Saltentinget. 

 

 

 

Bodø, den 16.9.2016 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  Heidi Robertsen 
sekretariatsleder  prosjektkoordinator 
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SR-sak 49/16 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 Steigen kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 

Effektivisering av Salten Regionråd 

Steigen kommune ønsker at Salten Regionråd igangsetter en prosess for å se på 
muligheten for effektivisering av driften. Steigen kommune betalte i 2015 ca. 360 000 kr til 
regionrådet, kostnader for tapt arbeidstid og reisekostnader kommer i tillegg dvs. en 
totalkostnad på om lag en halv million årlig. Dette er en betydelig kostnad for en liten og 
økonomisk svak kommune. Regionrådet er en viktig møteplass for kommunene, men 
Steigen kommune mener at kostnadsstrukturen bør være på et nivå som gjør at det ikke blir 
stilt spørsmålstegn ved bruken av tid og økonomiske ressurser.   

Steigen kommune foreslår derfor at det nedsettes en liten gruppe som skal se etter 
effektiviseringspotensial i alle regionrådets aktiviteter.  

Konkrete områder de ønsker å fremheve er: 

 
1. Regionrådsmøtene: Steigen kommune mener det vil være fult mulig å avholde 

regionrådsmøtene som dagsmøter. Med dette vil vi spare overnatting, middager etc. 
Alternativt kan man vurdere å utvide regionrådsmøtet til to dager med 
middag/overnatting en gang i året. 
 

2. Møteplass for regionrådsmøtene: Steigen kommune foreslår at alle regionrådsmøter 
avholdes sentralt i Bodø. Dette gir omtrent lik reisetid for alle og det vil spare 
betydelig reise- og planleggingsaktivitet. 
 

3. Gjennomgang av de enkelte prosjekter, aktiviteter og samarbeider i regionrådet. 
Steigen kommune foreslår at det nedsettes en gruppe som gjennomgår alle 
prosjekter og aktiviteter som regionrådet er involvert i, i et kostnads/nytte perspektiv, 
dvs. hva koster aktiviteten og hvilke målbare resultater oppnås. 
 

4. Bemanningen i regionrådet. Steigen kommune ber om at denne gruppen også ser på 
bemanningen på regionrådskontoret i et effektiviseringsperspektiv. 

 
Forslag til vedtak: 

Salten Regionråd vedtar å nedsette en arbeidsgruppe som skal gjennomgå driften og 
regionrådets aktiviteter med henblikk på identifikasjon av innsparings-
/effektiviseringspotensialer. 
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Arbeidsgruppen skal bestå av: 2 representanter fra administrasjonen i Salten regionråd, 2 
politikkere, 1 rådmann. Gruppen overleverer en sluttrapport til regionrådet i møtet i 
november 2016. 

 

b) Fra Saltdal kommune v/ordfører har meldt inn følgende til møtet 

 
Ryddeprosjekt i Salten  

Saltdal kommune ønsker å sette i gang et ryddeprosjekt som skal bidra til å vise fram 
regionen bedre. 

Det har vært foretatt rydding langs vei og jernbane i flere kommuner i Salten i mange år, 
gjennom et samarbeid mellom kommunene i Indre Salten, grunneiere, Statens Vegvesen, 
Jernbaneverket og Nordland fylkeskommune. For mange år siden var Statens Vegvesen 
opptatt av at ryddingen også skulle sette fokus på utsiktsrydding, slik at turister fikk se 
landskapet.  

Det foregår også i dag rydding langs vei og jernbane, men ryddingen er begrenset i 
hovedsak til viltrydding for å hindre viltpåkjørsler. De økonomiske rammene er også redusert 
og det er ikke det nødvendige fokus på å åpne landskapet for turister og reisende.  

Saltdal kommune får stadige henvendelser om at en ikke ser bebyggelsen en kjører 
gjennom, heller ikke elv og vassdrag, fjell og fjorder. Det er derfor et ønske at kommunene 
gjennom regionrådet setter fokus på dette og samarbeider for å få til et prosjekt i regionen.  

Salten ønsker å fremstå som en attraktiv region i reiselivssammenheng, og da må er det 
behov for å gjøre noen grep for at de reisende får en opplevelse ved å se vår vakre natur. 

 

Forslag til vedtak:   

Regionrådet ber om at det arbeides med å få til et prosjekt i regionen som har fokus på 
rydding langs jernbane, veier, elver og vassdrag, og fjorder i hele Salten. 

 

 

Bodø, den 16.09.2016 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
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