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MØTE I REGIONRÅDET 06. – 07. JUNI 2013  

 RICA HOTELL, NARVIK, RÅDHUSET OG HØGSKOLEN I NARVIK 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Narvik 

Torsdag 6. juni  Fellesmøte mellom Ofoten Regionråd og Salten Regionråd, Rica 
Hotell 

13.00 – 13.30  Ofoten Regionråd ønsker velkommen 
13.30 – 15.00  Mineralpolitikk  
  Innledning v/Rune Finsveen, prosjektleder for Mineralklynge Nord 

  Dialog 
15.00 – 15.30  Kaffepause 

15.30 – 16.30  Høgskolen i Narvik v/rektor og direktør 
16.30 – 18.30  Regionrådene presenterer seg for hverandre  

  Dialog mellom regionrådene 

20.00  Felles middag 
 

Fredag 7. juni  Fellesmøte fortsetter på Narvik Rådhus 
09.30 – 10.00  Samferdselsutfordringer – innledning v/ Torbjørn Naimak 

  Dialog 

10.00 – 10.30   Salten Regionråd forflytter seg til Høgskolen i Narvik 

SR-sak  16/13 Referat fra forrige møte 
SR-sak 17/13 Orienteringer  

- sekretariatet  
- rådmannsgruppa 

SR-sak  18/13 Årsmelding og årsregnskap for Salten Regionråd 
SR-sak     19/13 Årsrapport for Felles Ansvar i Salten 
SR-sak     20/13 Petrostrategier for Salten  
SR-sak     21/13 Oppnevning av klagenemnd  
SR-sak     22/13 Studiesentervirksomheten i Salten      
SR-sak 23/13 Arbeidsutvalgets sammensetning 

SR-sak   24/13 Innmeldte saker fra kommunene 
a) Fauske kommune: Regjeringens mineralstrategi  

 
 
Praktiske opplysninger 
Møte og overnatting på Rica Hotell Narvik. 

Torsdag 6. juni 12.00 Lunsj (Rica Hotel) 
 13.00 Møtestart Ofoten og Salten Regionråd  
 18.30 Avslutning 
 20.00 Felles middag 

Fredag 7. juni 07.30 Frokost og utsjekk 
 08.30 Møtestart (Narvik Rådhus) 
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 10.30 Møtestart regionrådssaker (Høgskolen i Narvik) 
 13.00 Lunsj 
 14.00 Avslutning og hjemreise   
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SR-sak 16/13 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 28. februar – 1. mars 2013.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Referat fra møte i Salten Regionråd 28. februar – 1. mars 2013 godkjennes. 

 

 

 

Bodø, 31.05.2013 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 17/13 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER  
  FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON 

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

1. Studietur Brussel 12. – 15. mai 2013 
Rådmannsutvalget, sekretariatsleder og leder av regionrådet, samt en delegasjon fra 
Bodø kommune har vært på studietur i Brussel i perioden 12.-15. mai 2013. På turen 
har man besøkt/hatt besøk av Nord-Norges Europakontor, EU-delegasjonen, KS og 
kommisjonen. En orientering fra turen vil bli gitt i regionrådets møte den 7. juni. Alle 
deltakere er meget tilfreds med turen. 
 

2. Interkommunal eierstrategi i Salten 
Salten Regionråd v/rådmannsgruppen har sendt ut nytt anbud gjennom Doffin om bi-
stand for å ferdigstille prosjektet «Interkommunale eierstrategier». Ved anbudsfris-
tens utløp 22. mai kl. 14:00 var det kommet inn to anbud. Øystein Nilsen (innkjøps-
samarbeidet) har bistått i prosessen med å legge ut nytt anbud. 
 

3. Ungdommens Saltenting 
Ungdommens Saltenting 2013 var planlagt avholdt i Saltstraumen 10. – 12. mai, jfr. 
SR-sak 10/13. Det viste seg vanskelig å gjennomføre på våren fordi det kolliderte 
med konfirmasjoner etc. Det er derfor besluttet å flytte arrangementet til høsten 2013 
– ny dato vil bli bestemt i løpet av juni. 
 

4. Regionalt næringsfond Salten 2013 
Nordland fylkeskommune har ved brev av 19.4.2013 tildelt Salten Regionråd 4,35 mill 
kr til regionalt næringsfond for 2013. I møte 24. mai 2013 har styret i RNFS gitt føl-
gende prosjekter støtte fra næringsfondet: 
 

 Søker Prosjekt Omsøkt 
for 2013 

Innvilget 

1 Bodø kommune Utviklingsprogram «sikkerhets- og 
beredskapshovedstad» 

500 000 500 000 

2 Bodø Næringsforum Rådgivernes dager 2013 70 000 70 000 
3 Fauna KF Felles turistinformasjonsstruktur i 

Salten  
359 398 359 000 

4 Fauna KF Prosjekt for framtidig mineral- og 
gruvevirksomhet 

300 000 300 000 

5 Fauna KF Start Opp Salten 2012/2013 94 000 85 000 
6 Fauna KF Start Opp Salten 2013/2014 130 000 130 000 
7 Kunnskapsparken Bodø 

AS 
Næringsnettverk Salten 220 000 170 000 

8 Kunnskapsparken Bodø 
AS 

Trainee Salten kull 9 1 495 000 750 000 

9 Salten Kultursamarbeid Barents Youth Film Festival 2013 200 000 200 000 
10 Salten Kultursamarbeid Prosjektet «Salt-stæmma» 150 000 150 000 
11 Sjøfossen Næringsutvik-

ling AS 
NIBA II 100 000 100 000 
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12 Store Studio AS Authoring og formatering – der lyd 
og bilde samles 

171 500 171 500 

13 Bodø kommune  Prosjekt Nord-Norge linjen 90 000 90 000 

14 Meløy Næringsutvikling 
AS 

Ingeniørutdanning Y-veien i Meløy 
– pilot første årskull 2012 

66 000 66 000 
 

15 Meløy Næringsutvikling 
AS 

Ingeniørutdanning Y-veien i Meløy 
– andre årskull 2013 

167 000 167 000 

16 Meløy Næringsutvikling 
AS 

Meløy Innovasjon og Teknologi-
senter (MITS) – forstudie 

315 000 315 000 

17 RKK Salten  Prosess i tilknytning til framtidig 
struktur for studiesentervirksomhe-
ten i Salten 

78 000 78 000 

  SUM 4 505 900 3 701 500 
 
 

5. Regionrådsmøte i september 
Vi har fått tilbakemelding fra Arnøy Brygge i Gildeskål om at de likevel kan ta imot re-
gionrådet i september, og det betyr at oppsatt møteplan følges. 
 

6. Barents Veg Forening - medlemskap 
Det vises til SR-sak 13/13 vedr. medlemskap i Barents Veg Forening, som ble utsatt i 
møte 28. februar. Fauske kommune har behandlet saken i formannskapet 29. april 
2013, og vedtatt å si opp sitt medlemskap fra 2014. 
 

B. SALTEN KULTURSAMARBEID    

1. Filmfest Salten – Barents Youth Film Festival 2012-13: 
Årets internasjonale workshop var lagt til Kjerringøy. Her deltok det ungdommer fra 
Norge, Sverige, Finland, Island og Russland. Filmfesten i Bodø Spektrum tok imot 
1100 stivpyntede 10-klassinger fra hele Salten, og ble et svært vellykket arrange-
ment, som toppet seg med konserten til Sirkus Eliassen. 
Det jobbes nå med en mer langsiktig finansiering av prosjektet. 

2. Den kulturelle spaserstokken 2013. 
Det blir firee turnéer rundt i Salten i 2013. I mars var Åse Krystad og Sveinar Aase på 
turne med Prøysen, og iI disse dager er en gruppe på tre musikanter på turné med 
60-talls musikk for 60+. Her blir det både musikk og mulighet for en dans. Til høsten 
skal Eirin Edvardsen og Sissel Horndal på turne med historiefortelling og bilder. Te-
maet er samisk. Sist, men ikke minst skal Henning Gravrok og Bjørn A,. Drage på 
turné med nordnorske folketoner på klaver og saksofon.  

3. Kulturell knagg/Musikal. 
Bodø skal ha den kulturelle knaggen de neste to år, i forbindelse med forberedelse til 
åpning av «Stormen». Vi skal produsere en Saltenmusikal for og med barn og unge 
som skal fremføres i åpningsperioden for Stormen. Produksjonen er et samarbeid 
med kulturskolene i Salten og har fått tittelen “Salt-stæmma”. Prosjektet har til nå fått 
støtte fra Regionalt Næringsfond for Salten og Nordland fylkeskommune. 

4. Bibliotekprosjekt 
Vi har fått finansiering til et samarbeidsprosjekt mellom de 9 folkebibliotekene i Salten 
samt 3 bibliotek i Russland. Vi skal arrangere kurs i «Digital storytelling» der ungdom 



SR-sak 17/13  Side: 3 av 4  

Arkiv: sr-sak 1713 - orienteringer Utskriftsdato: 31.05.13 Sign: kbp  

inkluderes og kan benyttes som kursholdere i kommunene senere. Prosjektet igang-
settes til høsten. Nasjonalbiblioteket og Barentssekretariatet støtter prosjektet. 

 

C.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
1. Helsefremmende oppvekst, konferanse i Bodø 19. og 20. november. 

Nordland legeforening satser aktivt på forebyggende og helsefremmende arbeid. 
Til høsten arrangeres konferansen «Robust oppvekst i Nordland» i samarbeid med 
sju andre organisasjoner, herunder Salten Friluftsråd.  Hovedfokus er helsefremmen-
de oppvekst. Nyhet blir lagt ut på Salten Friluftsråds hjemmeside.  

2. Kraftig satsing på turstier 
Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune bidrar med midler til skilting og an-
nen enkel tilrettelegging av turstier i Nordland.  Salten Friluftsråd har bidratt til infor-
masjon og dialog med medlemskommunene, i tillegg til å koordinere søknader. Samt-
lige Salten-kommuner ønsker midler til turstier. Ordningen innebærer et løft for tilret-
telegging av turstier i hele regionen.  

3. Robuste Saltenonga – helsefremmende barnehager, tilbud om samarbeid. 
Salten Friluftsråd har nå sendt brev til «barnehageansvarlig» i alle kommuner med 
tilbud om flerårig samarbeid om helsefremmende barnehager.  Tilbudet er basert på 
erfaringer fra prosjekt Ut er in – barnehage, og er en videreføring av satsing på hel-
sefremmende barnehager, i nært samarbeid med Nordland fylkeskommune. 

  

D. FELLES ANSVAR I SALTEN  

AU i Salten Regionråd har gitt i oppdrag at vi søker midler fra Politi – og Beredskaps-
departementet samt Barne- og likestillingsdepartementet. Søknadene er sendt, men vil 
ikke bli behandlet før til høsten. 

Felles ansvar i Salten jobber videre med å etablere tverrfaglige ansvarsgrupper rundt 
enkeltungdom som har atferdsvansker og /eller har begått kriminalitet. Felles Ansvar 
bidrar også videre med å sikre gode rutiner for bruk av oppfølgingsteam i regi av kon-
fliktrådet. Her vil det i hovedsak handle om erfaringsutveksling med leder av Oppføl-
gingsteam, deltakelse i aktuell koordineringsgruppe samt informere/fronte tiltaket for 
felles samarbeidspartnere. 

Vi registrerer at flere unge er kommet lengre inn i sitt forbruk av hasj enn de først in-
formerer om. Felles ansvar ser derfor på muligheten for å etablere et hasjavvennings 
tilbud for disse i samarbeid med aktører i Salten. Vi ser spesielt på et tilbud som kan 
vise til gode resultat «Ut av tåka». 2. oktober vil det bli arrangert en fagdag der pro-
sjektleder for “Ut av tåka” skal bidra. 

Det vil prioriteres info til kommunene i Salten i løpet av høsten. Dette for lettere å kun-
ne sikre at vi når målgruppen – Ungdom i tidlig startfase av utprøving av illegale rus-
midler.  

Koordinator Siv Anita Bjørnsen har fått 80% permisjon fra Felles Ansvar i 4 mnd. for å 
være prosjektleder for etablering av Statens Barnehus i Nordland. Tilbudet skal være 
lokalisert i Bodø. 
 
 

 
SR-sak 17/13-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
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Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

Bodø, den 31.5.2013 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 18/13 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2012 
 

 Som separat vedlegg følger forslag til ”Årsmelding og regnskap for 2012”.  

”Årsmelding og regnskap 2012” ble behandlet i Arbeidsutvalgets møte den 24.5.2012.  

Arbeidsutvalget fremlegger saken for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd godkjenner ”Årsmelding og regnskap for 2012” med et samlet 
regnskapsmessig mindreforbruk på 124 618,41 kr.  

Årets resultat (summen av mindreforbruk og merforbruk) på de ulike prosjektene disponeres 
som følger: 

 

 
 

 

Bodø, den 31.05.2013 

 
  
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder   
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1 Innledning 
Ved utgangen av 2012 kunne Salten Regionråd se tilbake på 23 år som samarbeidsorgan mellom 
kommunene i Salten. Også for 2012 kan vi se tilbake på et svært aktivt år hvor hovedfokuset har 
vært Saltenstrategier 2012-2016, Samhandlingsreformen og gjennomføring av Saltentinget. Det 
har også vært stort fokus på nordområdesatsingen, petrostrategier og innspill til Nasjonal Trans-
portplan og Transportplan Nordland.   

Salten Regionråd vedtok i februar 2012 at arbeidet med nye Saltenstrategier skal basere seg på 
gjeldende strategier med en hovedsatsing, samt viktige utviklingsoppgaver for regionrådet. Gjen-
nom prosessen ble det nye slagordet «Slagkraftige Salten», noe som symboliserer en region i 
vekst, og at Salten er den mest verdiskapende regionen i Nordland.  

Regionrådet har i 2012 satt nordområdesatsingen enda sterkere på sakskartet enn tidligere. En 
av hovedsatsingene i saltenstrategiene er at Salten skal være en sentral aktør i utviklingen av 
nordområdene. For å underbygge dette er det nedsatt en arbeidsgruppe som har til oppgave å 
identifisere utfordringer og muligheter som Salten har for å styrke regionens posisjon i nordområ-
dene. Nordområdesatsingen var også hovedtema for Saltentinget som ble gjennomført 18. – 19. 
oktober 2012. Under Saltentinget møtes over 200 lokalpolitikere i Salten for å diskutere viktige ut-
viklingsoppgaver.  

Regionrådet har i 2012 hatt et sterkt fokus på oppfølging av petrostrategier for Salten, og har 
blant annet bidratt i kunnskapsinnhentingen i regi av OED om virkningene av petroleumsvirksom-
het i det nordøstlige Norskehav. Resultatene av kunnskapsinnhentingen ble lagt frem i november 
2012. 

To store saker som har preget regionsamarbeidet i 2012 har vært Stortingets vedtak om nedleg-
gelse av kampflybasen i Bodø og nedleggelsen av REC i Meløy. Begge disse beslutningene har 
medført store utfordringer for regionen. 

Av de store prosjektene som ble avsluttet i 2012 kan vi nevne «Sunnhet i Salten”. Prosjektet har 
hatt stort fokus på avtaleforhandlinger med Nordlandssykehuset som et resultat av samhand-
lingsreformen. Evalueringen av prosjektet har resultert i at kommunene ønsker å vurdere videre 
samarbeid innenfor rammen av eksisterende samarbeidsstrukturer. Det er i den forbindelse 
igangsatt en utredning som skal se på samordning av legevakttelefon, nødnett, operativ legevakt, 
bil- og båtambulanse samt brann/redningstjeneste for Salten. 

RESO Salten er et avtalefestet samarbeid mellom Nordlandssykehuset og kommunene i Salten 
som bl.a. skal sikre gode rutiner og samhandling mellom helseforetaket og kommunene. Sunnhet 
i Salten har fungert som sekretariat for RESO i 2012.    

Utover samarbeidet med Nordlandssykehuset har det gjennom året vært et tett samarbeid med 
Nordland fylkeskommune, Politiet i Salten og Fylkesmannen i Nordland. Samarbeidet med Nord-
land fylkeskommune har etter hvert blitt tettere og tettere, og det har gjennom året vært et særlig 
fokus på forvaltningen av regionalt næringsfond for Salten. Fylkeskommunen bevilget i 2012 4,35 
millioner til dette formålet, og regionrådet har gjennom året jobbet med å utvikle en handlingsplan 
som skal legge føringer for hvordan fondet skal disponeres. 

I resten av valgperioden vil regionrådet ha fokus på oppfølging av saltenstrategiene for å bidra til 
positiv utvikling i Salten. 
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2 Organisering 
2.1 Regionrådets sammensetning 

Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i de 9 Sal-
ten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2012:  

Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann  

Beiarn Monika Sande Håkon Sæther Ole-Petter Nybakk 
Bodø Ole Henrik Hjartøy Hild Marit Olsen/Trud Berg  Rolf Kåre Jensen  
Fauske Siv Anita J. Brekke Jørn Stene Even Ediassen  
Gildeskål Petter J. Pedersen  Thrond Gjelseth Bjørn M. Pedersen (konst)  
Hamarøy Rolf Steffensen Jan-Folke Sandnes Elin Eidsvik 
Meløy Per Swensen  Arild Kjerpeseth Jørgen Kampli 
Saltdal Finn-Obert Bentsen Anne Britt Sletteng Anna Welle  
Steigen Asle Schrøder Thor Holand Roy Hanssen 
Sørfold Lars Kr. H. Evjenth Turid J. Willumstad Torbjørn Winther 

 

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2011 – 2015. 

Regionrådet har i 2012 hatt 4 møter og behandlet 57 saker.   

  

2.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2012 har Arbeidsutval-
get hatt følgende sammensetning: 

Leder Rolf Steffensen ordfører  Hamarøy kommune 
Nestleder Ole Henrik Hjartøy ordfører  Bodø kommune 
Medlem Siv Anita J. Brekke ordfører  Fauske kommune  
Medlem Per Swensen ordfører  Meløy kommune 
Medlem Anna Welle  rådmann  Saltdal kommune 
Varamedl. Monika Sande ordfører  Beiarn kommune  
Varamedl. Rolf Kåre Jensen rådmann  Bodø kommune 

Arbeidsutvalget har hatt 8 ordinære møter og 4 e-postmøter og behandlet 100 saker. Vararepre-
sentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.  

 

2.3 Sekretariatsledelse 
Sekretariatet ledes av sekretariatsleder, som er øverste administrative leder for virksomheten.  
I 2012 har sekretariatet vært ledet av:  
1. januar – 31. mars:   Georg Heggelund 
1. april – 12. august:   Heidi Robertsen (konstituert) 
13. august – 31. desember:  Kjersti Bye Pedersen 

3 Ansatte 
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2012: 

Sekretariatet Stilling Kontorsted 
Heidi Robertsen Prosjektleder Bodø 
Judith Stordal Konsulent Bodø 

Friluftsrådet 
Trond Loge Daglig leder  Rognan  
Bjørn Godal Prosjektleder  Bodø 
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Felles Ansvar i Salten 
Siv Anita Bjørnsen Koordinator  Bodø  
Ingunn Dalen Prosjektleder ruskontrakt  Bodø 

Salten Kultursamarbeid 

Lisbeth Glanfield Daglig leder  Bodø  

Partnerskap Salten/ Regionalt Næringsfond 
Kyrre Didriksen Prosjektleder  Bodø  
Sunnhet i Salten 
Kai Brynjar Hagen Sunnhetsoverlege (60 % til 31. oktober)  Bodø 

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

 

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

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

Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.  

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

Sykefraværet i bedriften er ubetydelig. 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

Salten Regionråd ble i 2012 sertifisert som miljøfyrtårn.  

5 Likestilling 
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2012 er 67% kvinner og 33% menn. 
Lønnsutbetaling fordelt på kjønn utgjør 59% til kvinner og 41% til menn i 2012. 
Alle ansatte unntatt 1 mann er ansatt i full stilling. Det har ikke vært tatt ut permisjon i 2012. 

 

6 Virksomheten i 2012 
6.1 Sekretariatet 

I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møter (AU/SR/-
arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved sekre-
tariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2012: 

6.1.1 Høringsuttalelser 
Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av år 2012 avgitt 16 uttalelser. Av saker som det har 
vært gitt uttalelse til kan nevnes Transportplan Nordland, Nasjonal Transportplan, nedleggelsen 
av REC, lokaliseringssted for landets kampflybase i nord og problematikken rundt rovvilt og bei-
tenæringen. Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Om Salten Region-
råd». 

6.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk 
6. januar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og Nordlands-
benken i Bodø. I tillegg til generell orientering om utfordringer i Salten, ble følgende tema tatt opp: 
- Olje/gass – Petrostrategi for Bodø og Salten 
- REC og øvrige permitteringer i industrien 
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- Kampflyplass 
Fra Salten møtte Regionrådets leder Rolf Steffensen, nestleder Ole H. Hjartøy, Ordfører i Meløy 
Per Swensen og sekretariatsleder. 

6.1.3 Saltenstrategier 2012 – 2016 
Utarbeidelse av nye Saltestrategier startet i 2011, og prosessen har fortsatt gjennom 2012 med 
møter i kommunene, behandling i regionrådet, innspill fra Saltentinget og andre eksterne parter. 
Kyrre Didriksen har vært prosjektleder med Arbeidsutvalget som styringsgruppe. Strategiene ble 
endelig vedtatt i Regionrådet i november 2012.  

Saltenstrategiene gis tittelen ”Slagkraftige Salten”.  

Hovedmålet er å synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning, samt nasjonalt og 
internasjonalt. 

Følgende delmål gjøres gjeldende: 
1. Saltenregionen skal være en sentral aktør i utviklingen av nordområdene 
2. Saltenregionen skal ha ei positiv befolkningsutvikling.  

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

6.1.4 Salten sin plass i Nordområdesatsingen 
Salten Regionråd har i 2012 ønsket å ha spesiell fokus på Salten sin plass i nordområdesatsing-
en. Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland v/Arne o. Holm ble derfor invitert til region-
rådets møte i februar, der han utfordret kommunene til å bli flinkere i å målbære Salten sine inter-
esser i et nordområdeperspektiv.  

Regionrådet oppnevnte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å identifisere de utfordringer og mu-
ligheter som Salten har innenfor nordområdesatsingen. Fra regionrådet ble følgende personer 
oppnevnt: Rolf Steffensen, Ole Henrik Hjartøy, Lars Kr. H. Evjenth, Monika Sande og Siv Anita J. 
Brekke. Arbeidsutvalget ble gitt fullmakt til å invitere inn aktører fra næringsliv og offentlig virk-
somhet i gruppa. 

Gruppa ble på denne bakgrunn utvidet med representanter fra Nfk, NHO, UiN og PS Salten, og 
deltok bl.a. i planleggingen av Saltentinget med dette som tema.  

6.1.5 Saltentinget 2012 
18.- 19. oktober 2012 var kommunestyrerepresentantene i Salten igjen samlet til felles kommu-
nestyremøte – ”Saltenting” i Bodø. Hovedtema første dag var Nordområdepolitikken – visjoner, 
muligheter og utfordringer for Salten. Det ble også satt fokus på næringer i vekst – olje/gass, mi-
neraler og fiske/havbruk. Dagen etter sto samferdsel, kompetanse og Saltenstrategier på dagsor-
den. Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode, og det er ønskelig å fortsette tradisjonen med to 
Saltenting i løpet av valgperioden. 

6.1.6 Markering av Salten Friluftsråd 20 år 
Salten Friluftsråd ble etablert i 1992, og kunne dermed feire 20 årsjubileum i 2012. Dette ble 
markert i Bodø i juni under landskonferansen for Friluftsråd, som Salten Friluftsråd sto som ar-
rangør av. Som en del av markeringen deltok Regionrådet på konferansen, og daglig leder Trond 
Loge som har vært med fra starten ble behørig hedret for sin innsats. 

6.1.7 Salten olje- og gassutvalg 
Utvalget ble oppnevnt av regionrådet i februar 2010, og har som oppgave å følge den aktiviteten 
som skjer på nordlandssokkelen og som har politisk og næringsmessig betydning for regionen. 
Utvalget skal ha spesiell fokus på følgende arbeidsoppgaver: 

• felles talerør for Salten regionen 
• økte ringvirkninger for regionen gjennom aktivitet, kompetanse og næringsutvikling 
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• aktiv deltakelse i viktige arenaer vedr utvikling av nordlandssokkelen 

Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2012: Per Swensen (leder), Ole Henrik Hjartøy og Siv 
Anita J. Brekke.  
Team Bodø ved Samfunnskontoret i Bodø kommune er sekretær for utvalget.  
Utvalget har i 2012 deltatt på fagmesser i Houston og Stavanger, og avholdt møter med leveran-
dørnæring og andre lokalt. Det er jobbet systematisk med alliansebygging og påvirkning gjennom 
deltakelse på konferanser og møter. 
Utvalget har bidratt aktivt til OED’s kunnskapsinnhenting. Det er også igangsatt etablering av et 
forprosjekt for en styrking av kystnær beredskap.    

6.1.8 Kontaktmøter  
Regionrådet hadde i februar sitt årlige kontaktmøte med Politimesteren i Salten Geir Ove Heir, 
der kriminalitetsbildet i Salten ble belyst i tillegg til at det ble gitt tilbakemeldinger fra kommunene 
på politiets arbeid. 
I juni ga Olje- og energidepartementet v/ avd.dir. Gaute Erichsen regionrådet en statusoppdate-
ring vedrørende kunnskapsinnhentingen for Lofoten og Vesterålen og det videre arbeid i etter-
kant. 
I september var det kontaktmøte med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi Nord) v/Roger 
T. Solstad der samarbeid om bosetting og kvalifisering var hovedtema. 

6.1.9 Annet 
Av andre saker som sekretariatet har vært involvert i nevnes: 

Informasjonsformidling over internett. 
Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til nyhetsoppslag 
inneholder nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet inklusiv Salten Frilufts-
råd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, Partnerskap Salten og Salten Invest AS. Samtidig er 
nettstedet en felles inngangsportal til kommunene i Salten.  

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

Barents Veg Internasjonale Forening 
Barents Veg Internasjonale Forening er en forening hvor kommunene langs Barents veg (Bodø – 
Murmansk) kan være medlemmer. I Salten er kommunene Bodø, Fauske og Saltdal ordinære 
medlemmer og fra 2000 har Salten Regionråd vært formelt innmeldt i foreningen som støttemed-
lem. Norske styrerepresentanter i foreningen i 2012 har vært: 

- Kari Storstrand, Bodø med vara Odd A. Lund, Bodø 
- Leif Lindstrøm, Fauske med vara Monica Sundsfjord, Saltdal 

Foreningens årskongress ble avholdt i Haparanda i Sverige 13. juni 2012.  

Andre utvalg og råd 
Salten Regionråd har deltatt med oppnevnt representant i: 
- Vannregionutvalget for Nordland:  Lars Kr. H. Evjenth (vara prosjektleder Salten) 
- Energirådet for Nordland:  Per Swensen (vara Ole Henrik Hjartøy) 
- Nordlandsmuseets råd: Petter J. Pedersen (vara Asle Schrøder)  
- DA Bodøs programråd: Rolf Steffensen (vara Siv Anita J. Brekke) 
- Statskogs regionutvalg: 1. Finn-Obert Bentsen (vara Ottar Skjellhaug) 
 2. Monika Sande (vara Anne Lise N. Arntzen)  

 

6.2 Partnerskap Salten 
Nordland fylkeskommune har etablert en ny partnerskapsmodell og har ut fra dette inngått part-
nerskapsavtaler med fylkets 7 regionråd for en treårsperiode fra 1.1.2009. Fylkeskommunen har 
gitt modellen navnet / mottoet ”Vekstkraft gjennom regionale partnerskap” og formålet har vært å  

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

 
Siden ordningen kom sent i gang har bruken av midlene strukket seg inn i 2012. Salten har til 

http://www.salten.no/
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/fellesansvar
http://www.salten.no/kultur
http://www.salten.no/content/blogcategory/39/225/
http://www.salten.no/invest/
http://www.facebook.no/Salten.Regionrad
http://www.twitter.com/SaltenRegionrad
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sammen fått tilført 26,1 mill. kr. fra Nordland fylkeskommune, og ved inngangen av 2012 var det 
kun 800.000 kroner som ikke var disponert. 
 
Bruken av midlene har vært knyttet til Saltenstrategiene, og i 2012 har Arbeidsutvalget vært styre 
for ordningen. Partnerskap Salten har vært programbasert og har hatt tre hovedsatsinger: 

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

Kyrre Didriksen har vært prosjektleder.  
I tillegg til styret har det vært oppnevnt programråd for hver av de tre hovedsatsingene. 

Aktiviteten i 2012 har i stor grad konsentrert seg om oppfølging av igangsatte prosjekt (til sam-
men 73 prosjekt i hele perioden). 

I 2012 ble det inngått følgende nye avtaler om prosjektsamarbeid: 
• Kampanje Velg Yrkesfag 2012 
• Filmfest Salten 2012 
• Poesigerilja i Salten  
• Fagmesse for utdanning indre Salten  
• Start Opp Salten 2012/2013 

 

6.3 Regionalt næringsfond for Salten 
Nordland fylkeskommune har i 2012 bevilget 4,35 mill. kr til Regionalt næringsfond for Salten. 
Dette er en videreføring av Partnerskap Salten som ble formelt avsluttet i 2012. Arbeidsutvalget 
er valgt til styre for ordningen, som forventes videreført med samme sum i 2013 og 2014.  

Regionrådet har vedtatt å knytte bruken av midlene til Saltenstrategiene, og har parallelt med 
strategiarbeidet jobbet med en handlingsplan for ordningen. I den forbindelse ble det nedsatt et 
programråd bestående av:  
Pål Viggo Mortensen (Saltin/næringstettverket i Salten)  
Per Jon Olsen (RKK i Salten, Salten kompetanse)  
Hanne Jakhelln (Nordlandsmuseet)  
Leif Magne Hjelseng (IRIS)  
Mariann Meby (Bodø Næringsforum)  
Maria Almli (KUN, UiN/tidligere programråd)  
Grete Lysfjord (Universitetet i Nordland) 
Liv Toril Pettersen (Meløy Næringsforening) 
Eivind Sommerseth (Forskningsrådet) 
Hans Einar Stendal (Salten friluftsråd) 
Lars Kr. H. Evjenth (Politisk representant for Salten Regionråd / Sørfold kommune)  

Handlingsplanen ble først ferdigstillet i februar 2013, men noen av de innkomne søknadene ble 
behandlet og gitt støtte i 2012: 
Fauna KF: Sjunkhatten Folkehøgskole, forprosjekt  300.000 
Landbruksforvaltningen i Nord-Salten: Sau i Nord-Salten  200.000 
KUN: Mentorordning kvinner og menn med innvandrerbakgrunn  274.000 
Høgskolen i Narvik: Forkurs ingeniør i Salten  250.000 
 

6.4 Felles ansvar i Salten 
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedopp-
gave å koordinere samt følge opp ungdom under 18 år som har begått kriminalitet eller bekym-
ringsfulle handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte og veiledning motivere til endring i forhold til 
uønskede handlinger som er begått av aktuell ungdom i målgruppa.  

Målet for ”Felles ansvar i Salten” er å hindre utviklingen av en kriminell løpebane hos den enkelte, 
samt forebygge sosial utstøting og tilbakefall etter en strafferettslig reaksjon. Tiltaket skal også ha 
fokus på å nå ungdom det er bekymring rundt før de begår lovbrudd. Styret følger opp tiltaket og 
rapporterer til et utvidet regionråd (Salten, Værøy og Røst). I 2012 har tiltaket også driftet prosjek-
tet «Felles ansvar – Ruskontrakt» med egen prosjektleder, Ingunn Dalen.  
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Felles ansvar disponerer to kontor ved Bodø Politihus, og i hht. samarbeidsavtalen dekker Salten 
politidistrikt kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles ansvar i Salten, Salten Politidistrikt og Kon-
fliktrådet i Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.   

6.4.1 Styret 
Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig kva-
litet og at dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk ansvar-
lig.  

Styret 2012: 
Håkon Sæther Styreleder – Salten Regionråd, repr. Beiarn kommune 
Geir Ove Heir Politimester 
Mona L. Hammerfjeld Konfliktrådet i Salten 
Henny Aune Oppvekstkoordinator, Bodø kommune 

6.4.2 Økonomi 
Felles ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten Regionråd, 
dvs. at Værøy og Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.   

Prosjekt «Felles ansvar – Ruskontrakt» har i 2012 vært driftet gjennom skjønnsmidler fra Fylkes-
mannen i Nordland. 

Viser til fullstendig regnskap under eget kapittel i Årsmelding for Salten Regionråd.  

6.4.3 Ressursgruppen 
I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har samar-
beidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen møtes 
ved behov. Koordinator er ansvarlig for innkalling og gjennomføring. 

Ressursgruppen 2012: 
Øyvind A. Rengård Salten Politidistrikt, Jurist 
Espen Fagervoll Salten Politidistrikt, Ungdomsteamet 
Christina Aas Øines Konfliktråder i Salten  
Kirsti Jørgensen BUP, Leder 
Janne Joakimsen 
Geir Ludvig Næstby 
Anne Marie Strømhaug 

Barnevernstjenesten 
Bankgata ungdomsskole, rektor 
Fylkeskommunen, avd Utdanning 

6.4.4 Oppgaver og aktivitet i 2012 
Ungdomskontrakt 
Det etableres tverrfaglige oppfølgingsgrupper rundt ungdom i målgruppa. Både foreldre, skole, 
barnevern og politi benytter Ungdomskontrakt i Felles ansvar dersom samtykke fra hjem og aktu-
ell ungdom gis. En Ungdomskontrakt får innhold gjennom medvirkning fra ungdommen. Ung-
domskontrakten har innhold med måloppnåelse i forhold til hverdagen – familie, skole/jobb og fri-
tid.  
I 2012 signerte 16 nye ungdommer en egen Ungdomskontrakt. Tolv av disse var i forbindelse 
med straffesak og var overlevert fra politiet.  

Ruskontrakt 
Antall kontrakter i 2012 var 29 stk – 18 av disse var i forbindelse med påtaleunnlatelse. 
«Felles ansvar – ruskontrakter» arrangerte i uke 44 kurs for 60 ansatte innenfor barnevern, skole 
og politi i Salten om det å se etter tegn og symptomer på narkotikamisbruk. Kurset er identisk 
med opplæringen dagens politistudenter får gjennom Politihøgskolen.  

 Etter gjennomført teorikurs skal deltagerne:  
• Kunne identifisere ruspåvirkning ved å kartlegge tegn og symptomer på bruk. 
• De skal kjenne de juridiske rammene og samfunnsmessige synspunkter for narkotikabruk. 
• Kunne gjengi de syv stoffgruppene, beskrive tegn og symptomer for hver gruppe og gjøre rede 
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for de vanligste stoffene i hver gruppe. 
• Ha kunnskap om stoffenes egenskaper, mulige inntaksmåter, bruks- og klargjøringsmåter, bru-

kerutstyr for hver stoffgruppe, effekter, rusens varighet og sporbarhet i kroppen og farene for 
overdose. 

Kurset ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Arbeidsutvalget i Salten Regionråd, Fylkes-
mannen i Nordland, Lions Bodø, Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Bodø og Sparebank1 
Nord-Norge. For 2013 vil samtlige kursdeltakere bli invitert til en oppfølgingsdag med tema rusfo-
rebyggende arbeid med barn og unge i risiko.  

«Felles ansvar – Ruskontrakt» støtter seg til egen ressursgruppe ved behov. Denne består av: 
Vibeke Engmo  Utekontakten 
Malin Solbakken Helsesøstertjenesten 
Tarjei Furst Talle Politi, etterretning (nark) 
Håvard Solhaug Politi, indre Salten 
Veronika Stene  Barnevernstjenesten, avd mottak 
Thomas Thorshaug Politi, U18-Ungdomsteamet 

FOT 
Nasjonalt arbeides det med flere prøveprosjekt med navnet ”Oppfølgingsteam”. Koordinator i Fel-
les ansvar er valgt ut til å sitte i en nasjonal arbeidsgruppe, FOT-forum for Oppfølgingteam, som 
har fått følgende oppgaver: 
Utarbeide Nasjonal håndbok for Oppfølgingsteam (brukermanual) samt arrangere en konferanse 
med tema tilhørende det å jobbe tverrfaglig i team rundt ungdom som har begått kriminalitet. 
Konferansen ble også i 2012 en suksess og ble gjennomført med rundt 120 deltagere.  
I 2012 hadde arbeidsgruppen fire samlinger. 

Tverrfaglig gruppe 
Dalen og Bjørnsen deltar begge i Bodø kommunes tverrfaglige gruppe. Her tas det opp aktuelle 
tema med samarbeidspartnere i kommunen (politi, barnevern, NAV, BUP, Rusenhet, Utekontakt). 
Her er til tider innleid spisskompetanse på enkelte fagområder som gir faglig påfyll.  

ART  
ART er en metode for sinnemestringskontroll for ungdom som foregår i gruppe. Dette har vært 
prøvd ut i 2012. Det har vært vanskelig å finne samarbeidspartnere ute i kommunene med nød-
vendig kompetanse og mulighet til å gjennomføre sinnekontroll program sammen med Felles an-
svar. I 2012 var det langt større rusproblematikk enn vold / sinne problematikk hos ungdommene 
som ble fulgt opp. Det jobbes derfor videre med metodeutvikling som er mer tilpasset enkeltindi-
videt med rus som hovedutfordring.  

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

 

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

Den turbulensen som preget finansmarkedene og norsk økonomi gjennom 2008 og 2009 medfør-
te krevende utfordringer for flere av de selskapene som Salten Invest AS hadde investert i. I 2010 
erfarte Salten Invest AS at aktiviteten tok seg opp noe, og dette resulterte i tilgang på flere pro-
sjekter. Aktiviteten i 2012 har også vært preget av en positiv utvikling, og ved utgangen av 2012 
har Salten Invest AS hatt svært mange prosjekter under vurdering. Det er i Saltenregionen et 
stort behov for den type kapital som Salten Invest AS tilbyr.  

6.5.1 Styret 
Styret i Salten Invest AS har i 2012 bestått av: 

http://www.salten.no/
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Odd Emil Ingebrigtsen    
Odd-Tore Fygle   
Rose Olsen 
Mari Wattum 
Geir Wenberg 

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

6.5.2 Styrets arbeid 
Styret har i 2012 behandlet 41 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer og andre 
forhold knyttet til driften av selskapet.   

Gjennom Salten Invest AS kan nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase få tilført egenkapital, 
kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere bedriftenes vekst og lønnsom-
hetspotensial. Selskapet har i 2012 også fortsatt arbeidet med å realisere enkelte investeringer, 
noe som gir økt kapasitet for å kunne utvikle dette tilbudet ytterligere. 

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

6.5.3 Investeringer 
Ved utgangen av 2012 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrif-
ter: 

- Creative Visual Group AS, Bodø 
- Codfarmers ASA, Bodø 
- Polarfakta, Saltdal 
- CapMedia AS, Bodø 
- Rederiet Salten AS, Bodø 
- Sikkerhetsglass Norge AS, Fauske 
- Northern Biolabs AS, Bodø 
- Bellafrakk AS, Bodø 
- Hexa Bioenergi AS, Steigen 
- Promar Aqua AS, Gildeskål 
- SolbakkTre AS, Beiarn 
- Prosjektservice AS, Fauske 
- Neofilm AS, Bodø 

 
Det er for tiden 2 investeringscase til bearbeiding. Pågangen til potensielle nye case er stor. 

 

6.6 Salten Kultursamarbeid 
Salten Kultursamarbeid har fra 1. januar 2012 vært et permanent tiltak under Salten Regionråd, 
etter nærmere fire års prosjektperiode. 2012 var preget av stor aktivitet, med mange pågående 
prosjekter. Samarbeidet har, i tillegg til kommunenes bidrag, klart å skaffe betydelige eksterne 
prosjektmidler, noe som har gjort det mulig å arbeide med relativt store prosjekter. Kultursamar-
beidets kulturelle knagg i 2012 var Meløy med Kraft gjennom 100 år som tema. Under slagordet 
«Ære være fossen» har det vært små og store arrangementer gjennom hele året. Det har vært 
satt fokus på kraft. 

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

Salten Kulturutvalg repr. høst 11 – høst 15 vararepr.  

Beiarn kommune Irena Jovic (til juni -12) Ågot Eide (repr. etter 06. – 12) 
Bodø kommune Ingrid Lien (leder) Even Sjøsand 
Fauske kommune Bernt Gøran Lund Karin Rugås 
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Gildeskål kommune Eva Fagermo Petter Kjærnes 
Hamarøy kommune Ronald Jakobsen May Valle 
Meløy kommune Sigurd Stormo Per Frøskeland 
Saltdal kommune Ingunn Mikaelsen Trond Andreassen 
Steigen kommune Inge Albriktsen Torunn Baade Aalstad 
Sørfold kommune Kolbjørn Mathisen (nestleder) Turid Johansen Willumstad 
 
 
 

 

Arbeidsutvalg  

Leder: Ingrid Lien, Bodø  
Medlem: Grete H. Stenersen, Meløy  
Medlem: 
Medlem: 

Inge Albriktsen, Steigen 
Bente Braathen, Sørfold  
  

6.6.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2012  
Informasjon og utadrettet virksomhet 
-  Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd 
-  annonsering og pressemeldinger 
-  drift av nettside og felles kulturkalender for Salten 
-  nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer 
-  Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av aktiviteten 

Prosjekter 
- Den kulturelle spaserstokken, tre produksjoner 
- Filmfest Salten - Barents Youth Film Festival 2012 
- Kulturell knagg: Kraftjubileumet, Meløy 
- Skriveglede 
- Planlegging av Salten Idrettsgalla 
- Forprosjekt for Bodø kommune: Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for bruk og ak-

tivitet i fremtidens bibliotek 
- Planlegging av nye prosjekter 

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

 

6.7 Salten Friluftsråd 
6.7.1 Organisering 

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

Salten Friluftsråd repr. høst 11 – høst 15 Arbeidsutvalg  

Beiarn kommune Anne Maren Wasmuth Leder: Hans Einar Stendal 
Bodø kommune Grethe Monica Fjærvoll Nestleder: Arne B. Vaag 
Fauske kommune Arne B. Vaag Medlem: Elinor Kristiansen  
Gildeskål kommune Elinor Kristiansen Observatør: FNF Nordland 
Hamarøy kommune Rolf Steffensen   
Meløy kommune Randi Myrvang Næss Ansatte  
Saltdal kommune Kim Mietinen Daglig leder: Trond Loge 
Steigen kommune Hans Einar Stendal Prosjektleder: Bjørn Godal 
Sørfold kommune Lars Kr. Evjenth  
FNF Nordland Erling Solvang I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester 

fra Salten Regionråd.   
Observatør: FNF Nordland   

6.7.2 Friluftsrådets hovedoppgaver i 2012 
Motivasjon og informasjon 



  Årsmelding 2012 
 

Salten Regionråd   Side 12 
  

 Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Sørfold, september 2012. Konseptutvikling. 
 Godtur.no. Koordinatoroppgaver for Friluftsrådenes Landsforbund, overføring av egne data til 

løsningen. 
 Prosjektledelse på Godtur App for Iphone og Android. 
 Ledelse av «Ordførerens tur, 2012». Utgiver av heftet «9 Turer i Salten, Ordførerne viser vei i 

sin kommune». 

Folkehelsesatsing, samarbeid med Nordland fylkeskommune:  
 Bostedsnære turstier og turveger i Bodø: ”STImuli fra senga til Bestemorenga”.  

Prosjektledelse.  
 Friluftslivs-/reiselivs- og folkehelseprosjekt: ”På tur i Hamsuns rike”, Sørfold, Steigen, Hamar-

øy, Tysfjord. 
 Igangsatt arbeidet med helhetlig sti- og løypeprosjekt i Salten. 
 ”Ut er in – barnehage”, Lærende nettverk barnehager, åtte kommuner i Salten.  

Prosjektledelse.  
 Oppstart PhD på virkninger av tilrettelegging for turer i nærmiljøet. 

Pedagogisk utviklingsarbeid:  
 Prosjektledelse på arbeidet med gjennomføring av forsøk med læreplanene  

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

bruk av nærmiljøet, ”Stedsbasert læring”. 
 Kurs for friluftslivsstudenter og idrettsfagslærere i kystkultur og seiling. 

Høringsuttalelser/planarbeid 
 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsareal, arbeid med revisjon igangsatt. 
 
Landskonferanse og markering Salten Friluftsråd 20 år  
I 2012 var det 20 år siden Salten Friluftsråd ble opprettet. I den anledning arrangerte Salten     
Friluftsråd/Salten Regionråd landskonferanse friluftsliv i Bodø 14.-15. juni 2012. 

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

 

6.8 Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten 
Regionrådet vedtok i november 2009 å sette i gang et helseprosjekt over 2 år med egen prosjekt-
leder. Kai Brynjar Hagen har i 2012 vært ansatt som prosjektleder i 60 % stilling frem til 1. no-
vember.  

6.8.1 Styringsgruppe 
Styringsgruppa har i 2012 bestått av 

Hild Marit Olsen (leder) politiker (gikk ut av gruppen i juni da hun ble fylkesråd) 
Finn-Obert Bentsen (nestleder) ordfører (fungerende leder fra juni) 
Jørgen Kampli rådmann  
Bodil Friis helse- sosialsjef 
Hege Kristin Jørgensen kommuneoverlege og psykiatri/rehabilitering 
Iselin Marstrander psykiatri/rehabilitering   

Vararepresentanter  
Per Swensen ordfører  (for Hild Marit Olsen) 
Monika Sande ordfører (for Finn-Obert Bentsen) 
Ingunn Lie Mosti  helse- sosialsjef Bodø  (for Bodil Friis) 
Jarand Gjestland  kommuneoverlege Sørfold  (for Hege Kristin Jørgensen) 
Elin Eidsvik  rådmann Hamarøy  (for Jørgen Kampli) 
Grete Willumsen  (for Iselin Marstrander) 

6.8.2 Aktivitet og økonomi 
Styringsgruppa har hatt 3 møter våren 2012.  Katalin Nagy fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS 
(HMTS) har vært innleid som sekretær for gruppa fram til 1. juli.  

Kommunene Værøy og Røst deltar i samarbeidet. Informasjon om Samhandlingsprosjektet finnes 
på Regionrådets nettside under ”prosjekter”.  

http://www.salten.no/content/view/1964/25/
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Samhandlingsprosjektet er finansiert ved hjelp av Regionrådets prosjektmidler, tilskudd fra IRIS-
Salten og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland.  

Samhandlingsreformen har vært fast innslag i samtlige regionrådsmøter i 2012.  

Våren 2012 har arbeidet vært konsentrert om avtaleforhandlinger med helseforetaket.  

I juni vedtok Regionrådet at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av prosjektet sammen 
med RESO Salten. KUN Senter for kunnskap og likestilling ble valgt som samarbeidspart for eva-
lueringen. Den endelige rapporten ble presentert for Regionrådet i november. Her ble det vedtatt 
å vurdere videre samarbeidsformer innenfor rammen av nåværende strukturer, og rådmennene 
ble bedt om å utrede samorganisering av legevakttelefon, nødnett, operativ legevakt, bil- og 
båtambulanse samt brann/redningstjeneste for Saltenregionen. 

6.8.3 RESO Salten 
Avtale med Nordlandssykehuset HF(NLSH) om samarbeid og etablering av et samhandlingsor-
gan (RESO) mellom kommunene i Salten og NLSH ble inngått våren 2011.  

Formålet med avtalen var  

- Å sikre at pasientene opplever trygghet og kontinuitet ved overflytting mellom nivåene 
- Å sikre god informasjonsflyt og klar ansvarsplassering mellom helseforetaket og kommunene 
- Å sikre gode rutiner for informasjonsoverføring, slik at nødvendig informa-

sjon/dokumentasjon er tilgjengelig der pasienten oppholder seg 
- Å bidra til å klargjøre partenes forpliktelser overfor hverandre 

RESO har hatt følgende medlemmer m/vara i 2012: 

Hild Marit Olsen (leder til 06/12)  politiker vara Per Swensen 
Finn-Obert Bentsen (leder fra 06/12) ordfører vara Monika Sande 
Jørgen Kampli rådmann vara Ingunn Lie Mosti 
Raymond Dokmo legevaktsjef  vara Jarand Gjestland 
Paul Martin Strand (nestleder) adm. dir. NLSH vara Barthold Vonen 
Geir Tollåli klinikksjef med. vara Elisabeth Marie Larsen 
Lill Angelsen avd.leder diagn.kl. vara Mariann Westgaard 
Steinar Pleym Pedersen leder samh.avd. vara Eystein Presteng-Larsen 

I tillegg har brukerutvalget ved NLSH oppnevnt 1 repr. med møte- og talerett. 

Hild Marit Olsen gikk ut av RESO da hun ble oppnevnt til fylkesråd for kultur, og Finn-Obert Bent-
sen har etter dette fungert som leder. Det har ikke vært foretatt suppleringsvalg, idet NLSH sa 
opp samarbeidsavtalen våren 2012. Det var imidlertid enighet om at RESO skulle fungere til det 
ble erstattet av evt. annet samarbeidsorgan. 
 
Prosjektleder for Sunnhet i Salten har vært sekretariat for RESO i 2012, supplert med tjenester 
fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS frem til 1. juli. Det har vært avholdt 3 møter. 
 
Arbeidsutvalget for RESO Salten (leder, nestleder og sekretariat), supplert med noen flere med-
arbeidere fra begge sider, har forhandlet om et forslag til de fire avtalene som var krevd inngått 
mellom kommunen og helseforetaket innen 31.1. 2012. Ut over våren 2012 ble det forhandlet om 
ytterligere 7 avtaler med frist 1.7.2012.  
 
Høsten 2012 gjennomførte KUN Senter for kunnskap og likestilling en evaluering av RESO 
sammen med prosjektet Sunnhet i Salten.  
I etterkant av evalueringen ble det oppnevnt en felles arbeidsgruppe for Salten, Lofoten og Veste-
rålen, som skulle se på mulighetene for å få etablert ett formålstjenlig overordnet samarbeidsor-
gan mellom helseforetaket og kommunene. Dette arbeidet ble sluttført i 2013.  

 

 

 



  Årsmelding 2012 
 

Salten Regionråd   Side 14 
  

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

Årets resultat 
Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 124 618,41 kr. Dette resulta-
tet fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter: 

Sekretariatet Drift/adm. 209 523,68 kr  
 Div. prosjekter  -84 683,42 kr  Merforbruk 
 Partnerskap Salten 0 kr 
 Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten 0 kr 
Felles Ansvar  Drift/adm. 0 kr  
Salten Friluftsråd Drift/adm. 0 kr   
 Prosjekter med avsluttende regnskap -221,85 kr  Merforbruk 
Salten Kultursamarbeid Drift/adm. 0 kr  
Sum  124 618,41 kr 
 

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 
• Mindre brukt på kontorutgifter enn budsjettert 
• Mindre brukt på reiser/transport enn budsjettert 
• Mindre mva pga. mindre innkjøp enn budsjettert 
• Betydelig mer renteinntekter enn budsjettert (som følge av god likviditet i bl.a. bredbåndspro-

sjektet og avsatt 1 mill til Partnerskapsprosjekter) 
Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU 
 
Merforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende: 
  
- Pro. 103 Saltenstrategier. Påløpt beløp (7 490,03 kr) Foreslåes dekket av Disposisjonsfond AU 
- Pro. 121 Salten.no. Påløpt beløp (24 670 kr) Innleide ressurser til omlegging av nettsida til SR. 

Foreslåes dekket av prosjektfond 121 
- Pro. 141 Profilering av Salten. Påløpt beløp (16 120 kr) foreslåes dekkes av Disposisjonsfond 

AU 
- Pro. 152 Organisasjonsutvikling SR. Påløpt beløp (27 688,82 kr) foreslåes dekket av prosjekt-

fond 152. 
- Pro. 167 Rekruttering ny sekretariatsleder. Beløpet (16 064,80 kr) innleid konsulent i forbindelse 

med tilsettingen. Det foreslås at beløpet dekkes av Disposisjonsfond AU. 
- Pro 452 Barentsvei. Beløpet (4 749 kr) foreslåes dekket av prosjektfond 452. 

 
 

Merforbruk på prosjekter ved Salten Friluftsråd skyldes et merforbruk i forbindelse med gjennomfø-
ring av Friluftskonferansen 2012. Det forslås at dette dekkes av Disposisjonsfond 600 (221,85 kr). 
 

Tidsavgrensede midler 

De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales når pro-
sjektet er ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det bokført tidsavgren-
sede inntekter med 1 325 650 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor til-
skuddet ikke er utbetalt. 

Bruk av Regionrådets prosjektmidler 

I 2012 betalte kommunene inn 300 000 kr i prosjektmidler. Disse ble disponert til Regionale næ-
ringsfond etter vedtak i Regionrådet.  

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 

Samarbeidskommunene bidrog i 2012 med til sammen 5 647 617 kr i overføringer og refusjoner 
til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde 24 % av omsetningen på 23 709 519 kr.   
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 Bodø, 31.12.2012 /  24.05.2013  
 
 
 
 
 
Rolf Steffensen Ole Henrik Hjartøy Siv Anita J. Brekke 
leder nestleder  
 
 
 
 
Per Swensen  Even Ediassen Kjersti Bye Pedersen 
  sekretariatsleder 
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SLAGKRAFTIGE SALTEN! 
Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy -  

Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold 
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SR-sak 19/13 ÅRSRAPPORT FELLES ANSVAR I SALTEN 
 

Årsrapport og regnskap 2012 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i 
Salten, skal styret avgi årlig rapport til ”Utvidet Regionråd”. (Med utvidet regionråd menes 
kommunene i Salten utvidet med 2 representanter fra hver av avtalekommunene utenfor 
Salten, dvs. Værøy og Røst).  

Regnskapet er en del av Regionrådets regnskap og revideres sammen dette.  
 
Utgiftsdekning 2014 

Kommunenes innbetaling til Felles Ansvar i 2013 er på 940.000 fordelt etter folketall. Bud-
sjett for 2014 skal i henhold til samarbeidsavtalen framlegges i Regionrådets septembermø-
te. Med bakgrunn i generell lønns- og kostnadsøkning foreslås at kommunenes utgiftsandel 
for 2014 settes til 940.000 + deflator for 2014 (forventet prisvekst på kommunale utgifter i 
2014 pr. oktober 2013), og budsjett for 2014 utarbeides med bakgrunn i dette.  

Valg av styre 

2 av styremedlemmene er på valg i 2013: 
Håkon Sæther er samarbeidskommunenes representant til styret i Felles Ansvar. Det fore-
slås at han gjenvelges. 
Geir Ove Heir er politimester i Salten og politiets representant til styret i Felles Ansvar. Det 
er derfor naturlig at han gjenvelges. 

I tillegg har Henny Aune - oppvekstkoordinator og representant for den største av samar-
beidskommunene, bedt om fritak fra styret siden hun skal trappe ned egen stilling. Bodø 
kommune har foreslått at hun erstattes av Else Marie Torp, som er leder for levekårskomi-
teen i Bodø kommune. 

Under henvisning til foranstående legges saken frem for utvidet Regionråd med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport og regnskap for 2012 for Felles Ansvar i  

Salten.  

2. Kommunenes utgiftsandel for 2014 settes til 940.000 kr + deflator for 2014.  

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2013: 
Håkon Sæther, styreleder samarb.komm.(på valg i 2015) 
Geir Ove Heir Politiet (på valg i 2015) 
Mona Hammerfjeld Konfliktrådet (på valg i 2014) 
Else Marie Torp leder levekårskomite Bodø kommune (på valg i 2014) 

 

Bodø, den 31.5.2013 

 

Kjersti Bye Pedersen Siv Anita Bjørnsen (s)  
sekretariatsleder koordinator 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmelding 2012 
Felles Ansvar  



 

Felles ansvar i Salten 2012 
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som 
hovedoppgave å koordinere samt følge opp ungdom under 18 år som har begått kriminalitet 
eller bekymringsfulle handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte og veiledning motivere til endring 
i forhold til uønskede handlinger som er begått av aktuell ungdom i målgruppa.  

Målet for ”Felles ansvar i Salten” er å hindre utviklingen av en kriminell løpebane hos den 
enkelte, samt forebygge sosial utstøting og tilbakefall etter en strafferettslig reaksjon. Tiltaket 
skal også ha fokus på å nå ungdom det er bekymring rundt før de begår lovbrudd. Siv Anita 
Bjørnsen følger opp tiltaket og rapporterer til Årsmøte i Salten Regionråd. I 2012 har tiltaket 
også driftet prosjektet «Felles ansvar – Ruskontrakt» med egen prosjektleder, Ingunn Dalen.  

Felles ansvar disponerer to kontor ved Bodø Politihus, og i hht. samarbeidsavtalen dekker 
Salten politidistrikt kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles ansvar i Salten, Salten 
Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.   

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

Styret 2011: 
Håkon Sæther Styreleder,– Salten Regionråd, repr. Beiarn kommune 
Geir Ove Heir Politimester 
Mona L. Hammerfjeld Konfliktrådet i Salten 
Henny Aune Oppvekstkoordinator, Bodø kommune 

 
 

  

Økonomi 
Felles ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten Regionråd, 
dvs at Værøy og Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.   

Prosjekt «Felles ansvar – Ruskontrakt» driftes gjennom midler fra Fylkesmannen i Nordland. 

Viser til fullstendig regnskap under eget kapittel i Årsmelding for Salten Regionråd.  

Ressursgruppen 
I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har 
samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen 
møtes ved behov. Koordinator er ansvarlig for innkalling og gjennomføring. 

 

Ressursgruppen 2012: 
Øyvind A. Rengård Salten Politidistrikt, Jurist 
Espen Fagervoll Salten Politidistrikt, Ungdomsteamet 
Christina Aas Øines Konfliktråder i Salten  
Kirsti Jørgensen BUP, Leder 
Janne Joakimsen 
Geir Ludvig Næstby 
Anne Marie 
Strømhaug 

Barnevernstjenesten 
Bankgata ungdomsskole, rektor 
Fylkeskommunen, avd Utdanning 
 

  



 

Oppgaver og aktivitet i 2012 

Ungdomskontrakt 

Det etableres tverrfaglige oppfølgingsgrupper rundt ungdom i målgruppa. Både foreldre, skole, 
barnevern og politi benytter Ungdomskontrakt i Felles ansvar dersom samtykke fra hjem og 
aktuell ungdom gis. En Ungdomskontrakt får innhold gjennom medvirkning fra ungdommen. 
Ungdomskontrakten har innhold med måloppnåelse i forhold til hverdagen – familie,  
skole/jobb og fritid.  

I 2012 signerte 16 nye ungdommer en egen Ungdomskontrakt. Tolv av disse var i forbindelse 
med straffesak og var overlevert fra politiet.  

 

Ruskontrakt 

Antall kontrakter i 2012 var 29 stk – 18 av disse var i forbindelse med påtaleunnlatelse. 

 

 «Felles ansvar – ruskontrakter» arrangerte i uke 44 kurs for 60 ansatte innenfor barnevern, 
skole og politi i Salten om det å se etter tegn og symptomer på narkotikamisbruk. Kurset er 
identisk med opplæringen dagens politistudenter får gjennom Politihøgskolen.  

 Etter gjennomført teorikurs skal deltagerne:  

• Kunne identifisere ruspåvirkning ved å kartlegge tegn og symptomer på bruk. 

• De skal kjenne de juridiske rammene og samfunnsmessige synspunkter for 
narkotikabruk. 

• Kunne gjengi de syv stoffgruppene, beskrive tegn og symptomer for hver gruppe og 
gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe. 

• Ha kunnskap om stoffenes egenskaper, mulige inntaksmåter, bruks- og 
klargjøringsmåter, brukerutstyr for hver stoffgruppe, effekter, rusens varighet og sporbarhet i 
kroppen og farene for overdose. 

Kurset ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Arbeidsutvalget i Salten Regionråd, 
Fylkesmannen i Nordland, Lions Bodø, Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Bodø og 
Sparebank1 Nord-Norge. For 2013 vil samtlige kursdeltakere bli invitert til en oppfølgingsdag 
med tema rusforebyggende arbeid med barn og unge i risiko.  

«Felles ansvar – Ruskontrakt» støtter seg til egen ressursgruppe ved behov. Denne består av: 
 
Vibeke Engmo  Utekontakten 
Malin Solbakken Helsesøstertjenesten 
Tarjei Furst Talle Politi, etterretning (nark) 
Håvard Solhaug Politi, indre Salten 
Veronika Stene  Barnevernstjenesten, avd mottak 
Thomas Thorshaug Politi, U18-Ungdomsteamet 
 

 

FOT 

Nasjonalt arbeides det med flere prøveprosjekt med navnet ”Oppfølgingsteam”. Koordinator i 
Felles ansvar er valgt ut til å sitte i ei arbeidsgruppe, FOT-forum for Oppfølgingteam, som er 
bedt om å bidra i forhold til innhold her. Oppfølgingsteam er bygget opp etter samme mal som 
Felles ansvar i Salten. FOT gruppen består av representanter innen forebyggende arbeid fra 
Majorstua, Manglerud og Tønsberg politistasjon, Påtalemyndigheten i Stavanger, 
Prosjektleder i ”TaHys” i Stavanger samt nasjonal koordinator for Oppfølgingsteam i 



Konfliktrådet.  2011 var det gjennomført fire samlinger. Vi er forespurt to hovedoppgaver: 
Utarbeide Nasjonal håndbok for Oppfølgingsteam (brukermanual) samt arrangere en 
konferanse med tema tilhørende det å jobbe tverrfaglig i team rundt ungdom som har begått 
kriminalitet. Konferansen ble også i 2012 en suksess og ble gjennomført med rundt 120 
deltagere.  

Tverrfaglig gruppe 

Dalen og Bjørnsen er begge representert i Bodø kommunes tverrfaglige gruppe. Her tas det 
opp aktuelle tema med samarbeidspartnere i kommunen ( politi, barnevern, NAV, BUP, 
Rusenhet, Utekontakt) . Her er til tider innleid spisskompetanse på enkelte fagområder som gir 
faglig påfyll.  

ART  

Det har vært prøvd ut metode med sinnemestringskontroll for ungdom i gruppe. Det har vist 
seg vanskelig å finne samarbeidspartnere i de aktuelle kommunene med lignende 
kompetanse og mulighet til å gjennomføre sinnekontroll program sammen med Felles ansvar. 
Det viste seg i 2012 at det var langt større rusproblematikk enn vold / sinne problematikk med 
de ungdommer vi fulgte opp. Derfor sees nå på metodeutvikling som er mer tilpasset 
enkeltindividet med rus som hovedutfordring.  

Informasjon 

Det er utarbeidet en informasjonsfolder med forenklet informasjon om Felles ansvar. Denne er 
distribuert til aktuelle organisasjoner i Salten. Videre utarbeides det hvert år egen 
virksomhetsplan for tiltaket. Denne kan lastes ned fra Felles ansvar sin hjemmeside under 
Salten Regionråd - www.salten.no 
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SR-sak 20/13 SALTEN OLJE- OG GASSUTVALG: 
PETROSTRATEGIER FOR SALTEN OG 
AKTIVITETSPLAN FOR 2013 

 

Sammendrag 

Petrostrategi for Bodø og Salten ble vedtatt i bystyret i Bodø i møte 20.10.2010; PS 10/118 
og i Salten Regionråd 26. november 2010; SR-sak 43/10. 

Salten olje- og gassutvalg har i inneværende valgperiode bestått av: Per Swensen, Meløy 
kommune (leder), Ole Henrik Hjartøy, Bodø kommune og Siv- Anita Brekke, Fauske 
kommune. 

I Regionrådets møte 21.9.2012 ble det besluttet at ordfører i Gildeskål kommune skal 
inviteres til å delta som observatør i møtene. 

Salten olje- og gassutvalg har vedtatt «Handlingsprogram Petrostrategi Bodø og Salten 
2012-2014» i møte 27. januar 2012. I samme møte vedtok utvalget aktivitetsplan 2012 som 
er basert på overfor nevnte vedtak. 

Salten olje- og gassutvalg behandlet i møte i møte 29. januar og 15. februar då aktivitetsplan 
for 2013, samt Petrostrategi for Bodøregionen. Det ble i møte 29. januar besluttet at vedtatt 
aktivitetsplan 2013 og Petrostrategi for Bodøregionen skulle sendes Salten Regionråd for 
endelig behandling.  

I møte 28. februar og 1. mars ba Salten Regionråd i SR-sak 03/13 Salten olje- og gassutvalg 
om å gjennomføre en høring hos kommunene på de fremlagte Petrostrategi for 
Bodøregionen og aktivitetsplan for 2013.  

I møte 15. april besluttet Salten olje- og gassutvalg å sende Petrostrategi for Bodøregionen 
og aktivitetsplan 2013 til høring i kommunene med høringsfrist 24. mai då. 

I møte 27. mai der Salten olje- og gassutvalg ikke er beslutningsdyktig, gjennomgår utvalget 
de innkomne uttalelser for å gi innspill til regionrådmøtets behandling 6. og 7. juni då. På 
denne bakgrunn legges utkastet til Petrostrategi for Bodøregionen og aktivitetsplan for 2013 
fram av administrasjonen i Salten olje- og gassutvalg. 

 
Saksopplysning 

Fire kommuner i Salten har avgitt høringsuttalelse til Petrostrategier for Bodøregionen og 
aktivitetsplan 2013. Dette er Bodø, Fauske, Gildeskål og Hamarøy kommuner. Uttalelsene 
følger vedlagt. 

Bodø kommune: 
Bodø kommune slutter seg til det utarbeidede forslag til petrostrategier for Bodøregionen 
samt aktivitetsplan for 2013. 
Videre bes det om at man allerede innen utgangen av oktober 2013 legger frem en ny 
aktivitetsplan og petrostrategier for 2014 til politisk behandling i Bodø kommune, og man 
oppfordrer de øvrige Saltenkommunene og Salten Regionråd til å legge opp til en liknende 
politisk behandling for aktivitetsplan og petrostrategiene for 2014. 
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Fauske kommune: 
Kommunestyret foreslår at navnet Bodøregionen endres til Saltenregionen i hele 
dokumentet. De foreslår at det i forordet til aktivitetsplan presenteres hva Saltenregionen 
består av, og en presentasjon av kommunene. Kommunen ønsker også en gjennomgang av 
organiseringen. 
 
Gildeskål kommune: 
Gildeskål kommune ønsker inntatt nytt punkt som sier at Saura i Gildeskål skal være et 
naturlig lokaliseringssted for en større base for vedlikehold og lager for olje og 
gassnæringen. De ønsker i innledningen på aktivitetsplanen å få inntatt informasjon om 
deres politiske referansegruppe. Gildeskål kommune ønsker at ordføreren i kommunen  må 
bli fast medlem av Salten olje- og gassutvalg. 

Hamarøy kommune: 
Hamarøy kommunestyre slutter seg til den fremlagte petrostrategien for Bodøregionen og 
aktivitetsplan for 2013. 
 
Vurdering vedrørende uttalelser til Petrostrategi for Bodøregionen 

Til Petrostrategiene for Bodøregionen har to kommuner kommer med forslag til endringer. 

• Fauske kommune ønsker å endre Bodøregionen med Saltenregionen. 
Fauske er den eneste kommunen som ønsker endring av regionbenevnelsen. Det er 
tre aktuelle benevnings alternativer. Det er Bodø og Salten, Bodøregionen eller 
Saltenregionen. Benevnelser har vært grundig vurdert  flere ganger i Salten olje- og 
gassutvalg. I møtet 28. januar besluttet et enstemmig utvalg at benevnelsen skal 
være Bodøregionen. Prosjektleder vektlegger dette, samt at Fauske er den eneste 
kommunen som ønsker en endring. Det foreslås derfor at benevnelsen fortsatt skal 
være Bodøregionen. 
 

• Gildeskål kommune ønsker inntatt nytt punkt som sier at Saura i Gildeskål skal være 
et naturlig lokaliseringssted for en større base for vedlikehold og lager for olje og 
gassnæringen. 
Arealgruppen i petroprosjektet som består av Trond Åmo, byplan Bodø kommune, 
Per Melgård, Bodø havn KF, Finn Nordmo, MNU, Gunnar Skjellvik, Sjøfossen 
Næringsutvikling og Kyrre Didriksen, samfunnskontoret Bodø kommune foretar en 
grundig arealkartlegging i regionen. Arealgruppen presenterte status og planlagt 
aktivitet i Salten olje- og gassutvalgs møte 27. mai då. 
Arealgruppen skal fremskaffe totaloversikt over sjørettet areal der de kartlegger 
kvaliteter ved de ulike alternativer. Det er derfor nå for tidlig å prioritere et alternativ 
foran andre. Med i denne vurderingen er også Saura. 
 

Vurdering vedrørende utalelser til aktivitetsplan 2012 

Til aktiviteteplan 2013 har to kommuner kommet med endringsforslag. 

• Fauske kommune foreslår at det i forordet presenteres hva Saltenregionen består av, 
og en presentasjon av de enkelte ni kommunene i Salten. 
Dette forslaget ble vurdert i Salten olje- og gassutvalgs møte 27. mai. De 
tilstedeværende kom frem til at en slik presentasjon ikke er naturlig i en 
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aktivitetsplan. Det vises også til presentasjon og beskrivelse i «Mulighetsstudie for 
Salten 2013» . 
 

• Gildeskål kommune ønsker i innledningen å få inntatt informasjon om deres politiske 
referansegruppe. 
Dette er en opplysning som selvsagt skal inntas i planen. 
 

Uttalelser vedr organisering 

Organisering og sammensetning av Salten olje- og gassutvalg 

• Fauske kommune ønsker at Regionrådet tar initiativet til en gjennomgang av 
organiseringen og sammensettingen av utvalget. 
 

• Gildeskål kommune ønsker at ordføreren i kommunen  må bli fast medlem av Salten 
olje- og gassutvalg. 

 
• Salten Regionråd bør selv vurdere den videre sammensetting av Salten olje- og 

gassutvalg.  
 

Salten olje- og gassutvalgs behandling av saken: 

I møte 27. mai der Salten olje- og gassutvalg ikke var beslutningsdyktig, gjennomgikk 
utvalget de innkomne uttalelser for å gi innspill til regionrådmøtets behandling 6. og 7. juni 
då. Administrasjonen i Salten olje- gassutvalg legger på denne bakgrunn saken fram for 
Regionrådet med følgende 
 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd vedtar Petrostrategi for Bodøregionen slik den foreligger. 

2. Aktivitetsplan 2013 vedtas slik den foreligger med den endring at det i innledningen 
inntas opplysning om Gildeskål kommunes politiske referansegruppe. 

3. Salten Regionråd vurderer sammensettingen av Salten olje- og gassutvalg. 

 

 

 

Bodø, den 31.05.2013   

 

Kjersti Bye Pedersen 
Sekretariatsleder 
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Trykt vedlegg: 
 

1. Referat fra møte i Salten olje- og gassutvalg 27. mai 2013 
2. Petrostrategier for Bodøregionen 
3. Aktivitetsplan 2013 
4. Høringsuttalelser fra Bodø, Fauske, Gildeskål og Hamarøy kommuner 

 



       
 

Referat fra møte i Salten olje- og gassutvalg 
mandag 27. mai 2013 

 
Tid: Mandag 27. mai  2013  kl 10.00 – 13.00 
 
Sted: Salten Regionråds møte lokaler, Prinsens gate 113 A, Bodø. 
 
Tilstede:  Ordfører Per Swensen, Meløy kommune 

Ordfører Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål kommune 
 

Forfall:   Ordfører Ole Henrik Hjartøy, Bodø kommune  
Ordfører Siv Anita Brekke, Fauske kommune  
Ordfører Rolf Steffensen, Leder Salten Regionråd 

 
Admin:  Anne-Britt Norø, Samfunnskontoret Utvikling 
 
Arealgr: Trond Åmo, Byplankontoret, Bodø kommune 
(under  Per Melgård, Bodø havn KF 
sak om  Gunnar Skjellvik, Sjøfossen næringsutvikling 
areal)  Kyrre Didriksen, Samfunnskontoret, Bodø kommune 
   
Referent:  Anne-Britt Norø, Samfunnskontoret Utvikling 
 
 
Sak: Innkalling, saksliste. 
Innkalling og saksliste ble godkjent. 
 
Utvalget var ikke beslutningsdyktig, men på grunn av regionsrådsmøte 6. og 7. juni så ønsket 
de tilstedeværende å gi innspill til forslag for regionsrådsmøtets behandling av Petrostrategier 
og aktivitetsplan 2013. 
 
Sak: Referat fra møte 15. april då. 
Referat er tidligere godkjent av utvalgets medlemmer. 
 
Sak: Petrostrategi for Bodøregionen – behandling av innkommene søknader 
Fire kommuner i Salten har avgitt høringsuttalelse til Petrostrategier og aktivitetsplan 2013. 
Det er Bodø, Fauske, Gildeskål og Hamarøy kommuner. 
 
Til petrostrategiene har to kommuner kommer med forslag til endringer. Det er Fauske som 
ønsker å endre Bodøregionen med Saltenregionen. 
 
Videre ønsker Gildeskål inntatt nytt punkt som omhandler at Saura i Gildeskål skal værte et 
naturlig lokaliseringssted for en større base for vedlikehold og lager for olje og gassnæringen. 
 



Forslagene ble vurdert og diskutert. Administrasjonen utarbeider forslag som som legges frem 
for Regionrådets møte 6. og 7. juni. 
 
Sak: Aktivitetsplan 2013 – behandling av innkomne høringsuttalelser 
Til aktivitetsplan 2013 er det kommert inn to endringsforslag. 
 
Fauske kommune foreslår at det i forordet presenteres hva Saltenregionen består av, og en 
presentasjon av de enkelte ni kommunene i Salten. Forslagte ble vurdert og møtet kom frem 
til at en slik presentasjon ikke er naturlig i en aktivitetsplan. Det vises også til presentasjon og 
beskrivelse i «Mulighetsstudie for Salten 2013» . 
 
Gildeskål kommune ønsker i innledningen å få inntatt informasjon om deres politiske 
referansegruppe. Dette er en opplysning som selvsagt skal inntas i planen. 
 
Sak: Organisering og sammensetning av Salten olje- og gassutvalg 
Fauske kommune ønsker at Regionrådet tar initiativet til en gjennomgang av organiseringen 
og sammensettingen av utvalget. 
 
Gildeskål kommune ønsker at ordføreren i kommunen  må bli fast medlem av Salten olje- og 
gassutvalg. 
 
Salten Regionråd bør ta opp til vurdering den videre sammensetting av Salten olje- og 
gassutvalg. Det vises i denne forbildelse til at det i et utvalg med tre ordførere er vanskelig å 
være beslutnings dyktig. 
 
Sak: Arealgruppen – presentasjon av pågående og fremtidig arbeid 
Leder av arealgruppen Trond Åmo presentert status og den planlagte aktiviteten  i gruppen. 
 
Arealgruppen har i sin kontakt med ulike aktører innenfor petronæringene mottatt gode 
tilbakemeldinger på at regionen opptrer samlet. Ut fra dette foreslår arealgruppen at det i det 
videre arbeidet fortsatt satses på aktivitet i Meløy, Gildeskål og Bodø og at det er i disse 
kommunene den sjørettede petroaktiviteten i Salten blir prioritert. 
 
For å komme inn i en ny målrettet fase med fysisk tilrettelegging anbefaler arealgruppen at 
det etableres et felles selskap – hvor interesserte kommuner inviteres til deltakelse. Videre er 
det meget ønskelig at Bodø havn KF inngår som medeier i et slikt selskap. 
 
Det ble opplyst at det fra Gildskåls side er tatt initiativ til et møte om dette med Bodø og 
Meløy kommuner. Dette møte vil finne sted 17. juni. 
 
Sak: Studietur 
Tema og sted for studietur ble diskutert og vurdert. Det ble konkludert med at det er ønskelig 
med tema: «Tilrettelegging av areal» med  besøkssted Hammerfest. Under besøket ønskes det 
blant annet møte med kommunen, besøk på Snøhvit LNG anlegg, besøk av Polarbase etc. 
 
Administrasjonen utreder dette videre, og studieturen søkes avviklet ultimo september/infino 
oktober. 
 
 
 



Sak: OTC – kort orientering 
Anne-Britt Norø orienterte om at regionen var del av Stavanger delegasjonen og at det var en 
nyttig erfaring. Hun redegjorde videre om at et viktig fokusområde var oppfølging av følge 
oppgaver ifm etablering av Cap and Contain i Bodø. 
 
Hun leste opp varaordfører Tom Cato Karlsens korte oppsummering fra messen med 
beskrivelse av viktigheten av at Bodø regionen deltar på disse viktige møteplassene. 
 
Sak: Øvrige messer 2013 
ONS Norway arrangeres 19. – 21. september i Stavanger. Offshore Europe arrangeres i 
Aberdeen 03. – 06. september. Aktivitetsplanen hjemler at vi skal delta med delegasjonsreise 
og/eller messedeltakelse. 
 
Det ble politisk presisert at de ikke ønsket å delta på noen av disse messene i år. 
 
Sak:  Eventuelt 
Det var ingen saker til behandling. 
 
Sak: Neste møte 
Neste møte besluttes etter Regionrådets møte 6. og 7. juni. Det er aktuelt å avholde møte 
under befaring i Hammerfest i perioden september/oktober. 
 
 
Bodø, 28.05.13. 
 



  Vedlegg SR-sak 03/13 

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

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

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

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

Meløy som ilandføringssted. 

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

løsninger. 

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

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

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

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

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

petroleumsnæringen.  

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

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

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

8. Det utarbeides en mulighetsstudie for Bodø regionen som eksempelvis skal beskrive 
industri, kraft, mineraler, kommunikasjon etc. i regionen. 
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Forord 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Strategier med tiltak 

1. Bodø regionen skal være et kompetanse område 
 

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

funn på Nordlandssokkelen. 
 

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

5. Langsiktig tilrettelegging av areal og transport. 
 

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

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

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

9. Bodø regionen skal aktivt bidra til Kunnskapsinnhenting (KI) 
vedrørende Nordland VI, VII og Troms II.  
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Prosjekteier:  
Bodø kommune og Salten Regionråd  
    
Styringsgruppe: 
Salten Regionråd, Olje- og gassutvalg  

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

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

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

 Observatør: 

Petter Jørgen Pedersen, ordfører Gildeskål kommune 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
• Fagmesser, deltakelse og markedsføring: 

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

eventuelt stand hvis mulig. 
 

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

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

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

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

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

• Presentasjon av Petrostrategi og delprosjektene i forskjellige 
fora. 
 

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

 
• Utarbeide informasjonsmateriell, rullere mulighetsstudien etc 

 
• Innhente kunnskap og markedsføre regionen 

 
• Utvikle en langsiktig strategi i forhold til uåpnede områder 

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

fylkeskommune 
o Dialog med Statoil 

 
 
Årlig budsjett 42 ukeverk  
 
 
 
 
 

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

mulig drifts- og basefunksjoner i regionen 
 

• Være aktiv deltaker i høringsrunder 
 

• Arbeidet søkes gjennomført i samarbeid med Nordland 
fylkeskommune 
 
 

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

Salten. 
 

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

 

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

 

Årlig budsjett 2 ukeverk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

for petro relaterte areal i regionen. 
 

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

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

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

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

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

 
• Arbeide for å etablere en supplerende lokasjon til eksisterende 

steder som servicesenter og helikopterbase 
 

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

 
 

 
 
Årlig budsjett 20 ukeverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

• Øke synlighet, informasjonsarbeid, nettverksbygging  
 

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

 
o Bidra til å stimulere til videreutvikle eksisterende 

regionale bedrifter. 
 

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

 
• Arbeide for etablering av sentral, viktig leverandørbedrift i 

regionen. 
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• Arbeide for kontraktstruktur som tilpasses regionalt 
næringsliv 

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

 
• Kontakte og følge opp riggselskap 

 
 

 
Årlig budsjett 6 ukeverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

petroleumsnæringen generelt, samt om de fagområder som 
næringen etterspør. 
 

• Samhandling med UiN 
 

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

 
• Møte Nordland fylkeskommune slik at de oppfyller sine 

forpliktelser som skoleeier 
 

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

av Salten IUA samt samarbeid med Lofoten og Vesterålen. 
 

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

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

 
• Innlede samarbeid med regionene i Lofoten og Vesterålen 

 
• Cap and Contain 

 
• Søke kunnskap og samarbeid med EUs ERNST avdeling i 

Lisboa. 
 

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

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

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

 
• Styrking av overvåking, beredskap og sikkerhet samt 

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

 

Årlig budsjett 3 ukeverk  
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SR-sak 31/13 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL 
KLAGENEMND I SALTEN REGIONRÅD 

 

Sammendrag 

Salten Regionråd ble fra Nordland fylkeskommune delegert forvaltningsansvaret for regionalt 
næringsfond for Salten fra og med 2012. I første omgang kan det se ut som om dette 
forvaltningsansvaret vil vare til og med 2014.  

Fra fylkeskommunen har vi fått tilbakemelding om at ordningen med regionale næringsfond i 
sin helhet er gitt regionrådene som ansvarsområde. Dette innebærer at regionrådene selv 
må etablere klagenemnd forbundet med egen virksomhet. Siden kommunene har sine 
klagenemnder, kan regionrådet velge å bruke en av disse etter nærmere avtale, eventuelt 
etablere sin egen nemnd av personer som er uavhengig av regionrådets løpende 
virksomhet. 

 

Beskrivelse 

Eventuelle klager skal i tråd med normal prosedyre først gis ny behandling av styret for 
regionalt næringsfond (arbeidsutvalget i regionrådet). Dersom klagen ikke fører frem ved 
fornyet behandling, oversendes saken til klagenemnda for endelig avgjørelse sammen med 
innstilling og sakens dokumenter. Dette medfører at det må oppnevnes en klagenemnd i 
medhold av forvaltningsloven § 28, 2. ledd. Denne bestemmelsen lyder i dag som følger:  

«For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 
kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller 
etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 
klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel 
klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget.(- - -)» 

Salten Regionråd er oppnevnt i medhold av kommuneloven § 27, noe som innebærer at 
regionrådet er underlagt kommunelovens og forvaltningslovens bestemmelser i henhold til 
klageadgang for enkeltvedtak. 

Forvaltningslovens bestemmelser gir føringer for hvordan regionrådet skal håndtere klager i 
forbindelse med enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 28 2. ledd.  

Saksforberedelsene til klagenemda kan ikke gjøres av regionrådets sekretariat på grunn av 
habilitetsspørsmålet. Dette i medhold av kommunelovens § 40 nr 3c. Bestemmelsen om 
inhabilitet gjelder for den som tilrettelegger grunnlaget for klagenemndas behandling og for 
de som deltar i avgjørelsen i klagenemnda og lyder som følger:  

«Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte 
som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av 
grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken, eller ved 
tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan 
en direkte underordnet ansatt ikke delta ved klageinstansens behandling av saken, eller ved 
tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 

Forøvrig gjelder forvaltningsloven kap. II om inhabilitet.» Denne bestemmelsen medfører at 
man må etablere et eget sekretariat som kan håndtere saker som skal behandles i 
klagenemnda. 
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Forslag til «Veiledning til klage»: 

 
1.1 Virkeområde 
Denne veiledningen gjelder klagerett til forvaltning av Regionalt næringsfond Salten. 
 
1.2 Bakgrunn for klagerett 
Klageretten er en rett søker har etter Lov av 12. februar 1967 om behandlingsmåten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven). Etter kapittel VI er det forvaltningens enkeltvedtak som 
kan påklages. 
 
Definisjon av vedtak og enkeltvedtak er beskrevet i forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav 
a, jamfør b. Disse er som følger: 
a) vedtak, en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt 
eller konkret er bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner 
eller private rettssubjekter) 
b) enkeltvedtak, et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte 
personer 
 
Utgangspunktet er at mange avgjørelser om disponering av offentlige midler blir sett på som 
enkeltvedtak. Dette gjelder også tilskudd og lån. 
 
Forvaltningsorgan (f. eks kommuner) likestilles med private rettssubjekt ved anvendelse av 
første ledd dersom organet har interesse eller stilling i saken som private parter kan ha (Fvl 
§ 2 fjerde ledd). 
 
1.3 Hva kan påklages? 
Ut fra ovennevnte har private rettssubjekter og forvaltningsorgan anledning til å klage på de 
enkeltvedtak som fattes i forbindelse med: 
a) Avslag på søknad om tilskudd 
b) Tilskuddets størrelse (regionrådets andel av delfinansiering) 
c) Delutbetaling: beløpets størrelse 
d) Sluttutbetaling: beløpets størrelse ev avkorting 
 
2.1 Klageadgang 
I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan et enkeltvedtak påklages av en part eller annen 
med rettslig klageinteressse. Part er den som direkte berøres av vedtaket. Mens andre som 
vedtaket har betydning for, eller som har en viss tilknytning til saken, vil ha rettslig 
klageinteresse. 
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til 
vedkommende part (Fvl § 29 første ledd). 
 
2.2 Saksgang i klagesaker 
En klage fremmes med konkret begrunnelse på hva som påklages og hvorfor det påklages. 
Dersom klageren mener det er dokumenter som har betydning for saken, og som ikke er 
registrert på saken, skal disse vedlegges klagen. 
 
Klagen med ev dokumentasjon sendes til:  
 
Klagen vil bli behandlet av Salten Regionråd v/styret for regionalt næringsfond som vil gjøre 
en fornyet vurdering av saken. Dersom styret ikke omgjør sitt vedtak, oversendes 
klagesaken til regionrådets klagenemnd for behandling.  
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Vurdering 

Forvaltningslovens bestemmelser gir føringer for hvordan regionrådet skal håndtere klager i 
forbindelse med enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 28 2. ledd.  

Saksforberedelsene til klagenemda kan ikke gjøres av regionrådets sekretariat på grunn av 
habilitetsspørsmålet. Dette i medhold av kommunelovens § 40 nr 3c. Bestemmelsen om 
inhabilitet gjelder for den som tilrettelegger grunnlaget for klagenemndas behandling og for 
de som deltar i avgjørelsen i klagenemnda.  

Det anbefales at regionrådet oppnevner sin egen klagenemnd som bør bestå av minimum 
tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse velges av regionrådet som også 
bestemmer hvem som skal være leder og nestleder i klagenemnda. 

Det anbefales at regionrådet benytter en av kommunene til å være sekretariat / forberede 
klagene til klagenemda. Det forslås at man spør to av kommunene som ikke er representert i 
AU om å påta seg en slik oppgave. Den ene kommunen får hovedansvaret som sekretariat 
for klagenemnda, mens den andre kommunen overtar som sekretariat dersom 
vedkommende kommune selv har en klagesak inne. 

Det er utarbeidet et forslag til reglement for klagenemnda som inneholder noe om følgende 
punkter: 

• Valg og sammensetning 

• Klagefrist og adressat for klagen 

• Klagenemndas oppgaver og kompetanse 

• Klagenemndas møter 

• Saksforberedelse og sekretariat 

• Særskilt om inhabilitet 

 

Reglementet følger vedlagt til saken. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 24. mai 2013 under AU-sak 31/13. Arbeidsutvalget 
legger fram forslag til representanter i regionrådets møte og legger saken frem for 
Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd oppnevner følgende medlemmer og personlige varamedlemmer som 
klagenemnd for Regionalt næringsfond Salten: 
  

Medlemmer Personlige varamedlemmer 
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Som leder og nestleder i klagenemnda velges henholdsvis: 

…………………………………. 

og …………………………………. 

Oppnevnelsen gjelder inneværende valgperiode. 

Klagenemnda styrer i henhold til vedtatt reglement. 

Xxx kommuner forespørres om å være sekretariat for klagenemnda. 

 

 

 

Bodø, den 31.05.2013   

 

 

Kjersti Bye Pedersen 

sekretariatsleder 
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Reglement for Salten Regionråds klagenemnd 
Vedtatt av regionrådet 07. juni 2013 under sak xx/2013 

 

Grunnlag  

Klagenemnda i Salten Regionråd er vedtatt opprettet av Salten Regionråd i SR-sak xx/2013, i 
medhold av forvaltningsloven § 28, 2. ledd. 

 

Valg og sammensetning 

Klagenemnda har tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse velges av regionrådet 
som også bestemmer hvem som skal være leder og nestleder i klagenemda. 

 

Klagefrist og adressat for klagen 

Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til parten. 
Klagen sendes den instans som har gjort vedtaket. Dersom klageren ikke får medhold her, sendes 
klagen videre til klagenemnda for behandling. 

 

Klagenemndas oppgaver og kompetanse 

Klagenemnda skal behandle klager over enkeltvedtak truffet av styret for Regionalt næringsfond 
Salten og regionrådets sekretariat, i den utstrekning det ikke er gitt egne klagebestemmelser i 
særlov.  

Klagenemdas kompetanse reguleres av forvaltningslovens § 34 som gir klagenemnda rett til å 
prøve alle sider ved den avgjørelsen det klages over. 

Når klagenemnda finner at et vedtak er truffet på feil grunnlag eller av andre grunner skal 
omgjøres, kan den oppheve vedtaket og sende saka tilbake til underinstansen til ny behandling. 
Klagenemnda kan også treffe nytt vedtak. 

 

Klagenemndas møter 

Klagenemnda holder sine møter etter innkalling av nemndas leder, eller når ett av medlemmene 
krever det. Innkalling skal skje med høvelig frist og til vanlig bør denne ikke være på mindre enn 8 
dager. Klagenemnda skal være fulltallig når klagesaker behandles. 

Saker til klagenemnda forberedes i samsvar med de regler som følger av forvaltningslovens 
alminnelige bestemmelser og annen lovgivning. Lederen sørger for at de saker som legges fram 
for klagenemnda er tilrettelagt for forsvarlig behandling. 

Klagenemnda kan innkalle andre for å få opplysninger eller vurderinger av en sak som er til 
behandling i nemnda. 

Saker som klagenemnda mottar, skal avgjøres uten ugrunnet opphold. 
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Møtene i klagenemnda holdes for åpne dører dersom ikke annet følger av lovbestemt taushetsplikt 
eller av vedtak truffet i medhold av kommuneloven § 31. 

Klagenemnda skal begrunne sine vedtak. 

Utskrift av klagenemndas vedtak i de enkelte saker sendes det organ som har oversendt saken til 
klagenemnda, og dette organ har ansvaret for å underrette klager om klagenemndas avgjørelse. 

Klagenemndas vedtak i en avgjørelse kan ikke påklages. 

Protokoll fra møtet skal sendes medlemmene i klagenemnda uten ugrunnet opphold. 

 

Saksforberedelse og sekretariat 

Xxx kommune har ansvar for å stille saksbehandlerkapasitet til rådighet for å tilrettelegge 
grunnlaget for klagenemdas behandling og avgjørelser. Xxx kommune stiller sekretariat i de tilfeller 
hvor xxx kommune selv påklager en sak.  

 

Særskilt om inhabilitet 

Kommuneloven § 40 nr 3c om inhabilitet gjelder for den som tilrettelegger grunnlaget for 
klagenemndas behandling og for de som deltar i avgjørelsen i klagenemnda. Lovbestemmelsen 
lyder som følger:  

«Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som 
var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget 
for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 
klageinstansen. Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan en direkte underordnet ansatt ikke 
delta ved klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 
klageinstansen. 

Forøvrig gjelder forvaltningsloven kap. II om inhabilitet.» 
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SR-sak 22/13 ORGANISERING AV 
STUDIESENTERVIRKSOMHETEN I SALTEN 

 

Bakgrunn 

Som kjent har Nordland fylkeskommune siden høsten 2012 arbeidet med en sak angående 
videre utvikling av regionale studiesentre. Bakgrunnen for dette arbeidet er 
Nordlandsutredningen fra 2010, samt en evaluering av studiesentervirksomheten som i 2011 
ble utført av NIVI.  

NIVIs rapport viser at studiesentrene som er etablert har skapt resultater og utøver en rolle 
og oppgaver ingen andre tar, men som det er stor behov for. Sentrene skaper arenaer og 
motiverer til læring der folk bor slik at hensynet til jobb og familie kan ivaretas. NIVI pekte 
samtidig på at organiseringen av arbeidet med kompetanseutvikling overfor voksne i 
Nordland framstår som kompleks og uoversiktlig, og at sterkere samordning av ressurser er 
nødvendig.    

Fylkestinget behandlet saken om organisering av studiesentervirksomheten i Nordland i 
fylkestinget i februar 2013 under FT-sak 015/13, hvor følgende vedtak ble fattet: 

1. Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke 
kompetanseutviklingen i regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets 
behov. Regionale studiesentre må ha en rolle der målet er å motivere og medvirke til 
å forsterke innovasjonsevnen, konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet. 

2. Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, 
målbære dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i 
nærregionene i tråd med arbeids- og næringslivets behov. 

3. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø og bedre koordinerte tilbud overfor 
brukerne og en tydelig struktur i den enkelte region, forutsetter fylkestinget ei 
samordning av regionale aktører. I et videre utviklingsarbeid må en sammenslåing av 
RKK og studiesenterfunksjon som i dag er ivaretatt av andre, tas opp i den enkelte 
region. Fylkestinget legger til grunn at det må arbeides for en samlokalisering av 
virksomhetene for voksnes læring der dette praktisk lar seg gjennomføre. 

4. Basert på fastsatte kriterier for støtte og lokalt forankrede søknader fra den enkelte 
region, vil fylkeskommunen bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot 
næringslivets behov til oppstart og utprøving av arbeidet. Søknadene må behandles 
innen det ordinære søknadssystem på regionale utviklingsmidler og vurderes i 
forhold til andre tiltak. Søknader som medfører sammenslåing og/eller 
samlokalisering av kompetanseaktører vil bli prioritert. For å kunne finansiere tiltak 
utover 2016 må det vurderes å sette av midler på det ordinære budsjettet og 
innarbeides i økonomiplanen. 

5. Det må arbeides med å få på plass et nasjonalt studiesenterprogram der nasjonale 
myndigheter bidrar med delfinansiering ut fra fastsatte kriterier. Regionale 
utviklingsmidler i fylkeskommunen vil da kunne utløses. 
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Beskrivelse 

Fylkeskommunen skriver i sin sak at det må legges til grunn at utdanningsnivået i Nordland 
må styrkes, og at næringsliv og offentlig sektor i sterkere grad enn tidligere må mobilisere til 
satsning på kompetanseutvikling. Hovedmålet er å motivere og medvirke til at flere voksne 
får anledning til å ta etter- og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Videre foreslår 
fylkeskommunen at det innen 2016 skal være en samordnet kunnskapssatsing for etter- og 
videreutdanning for voksne i tråd med arbeidslivets behov, i alle 7 regioner i Nordland. 
Regionale studiesenter bør her ha en sentral rolle. 

I dag finnes følgende studiesentervirksomhet etablert i Salten: 

• Det er etablert to lokale sentre i Steigen og Gildeskål som ivaretar 
studiesenteroppgaver. Senter for kunnskap og likestilling i Steigen (KUN) har ansvar 
for Steigen, men gir også et tilbud til Tysfjord og Hamarøy. Senteret i Gildeskål 
ivaretas av stiftelsen Kunnskapssenteret i Gildeskål (KiG). 

• RKK Indre Salten dekker kommunene Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, Steigen, 
Gildeskål og Meløy. RKK kontoret dekker med andre ord mesteparten av 
kommunene som er deltakere i Salten regionråd med unntak av Bodø og Hamarøy. 

• I Salten er det to karrieresentre: Indre Salten og Bodø. Karrieresenteret for Indre 
Salten dekker Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn og Steigen og har i tillegg egen 
avdeling i Meløy. Senteret har sitt hovedkontor på Fauske og er samlokalisert med 
Opus og studieverkstedet til Fauske videregående skole. I tillegg har senteret 
kontordager i Saltdal, Beiarn og i Steigen. Karrieresenteret i Bodø dekker Bodø 
kommune og er lokalisert sammen med NAV i Bodø. 

• Kompetanseaktørene inngikk i Partnerskap Saltens strategi Salten Kompetanse men 
ble avsluttet høsten 2012. Fra regionrådets side er det ikke avklart hva som skjer 
videre med kompetansesatsingen i Salten fra 2013. 

 

Det er tre relevante problemstillinger som må avklares i prosessen omkring struktureringen 
av studiesentervirksomheten i Salten: 

• Mål for studiesentervirksomheten og avklaring av studiesentrenes oppgaver 

• Formalisert samarbeid, samlokalisering og lokale fusjoner 

• Finansering av virksomheten 

 

Målet har vært at studiesentrene skal legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling i 
samsvar med behovet både til offentlig og privat arbeidsliv. I dag blir dette ofte gjort av flere 
aktører – og det har delvis vært noe overlapping. Det kan synes som om man kun i noen få 
regioner har lykkes med å samarbeide tett med næringslivet.  

I flere regioner arbeides det med samlokalisering av virksomheter. Det er imidlertid flere 
eiere som må ta stilling til dette; jf fylkeskommunen, kommunene, lokale bedrifter 
(opplæringskontor) eller styrer i ulike selskaper. 

En grunnfinansiering av studiesentervirksomheten er ei stor utfordring. Overgang fra dagens 
prosjektfinansiering til årlige basisbevilgninger til driften, forutsetter at det settes av midler til 
formålet i fylkeskommunens driftsbudsjett. Fylkeskommunen har definert flere ulike kriterier 
for støtte til studiesentervirksomheter. Disse følger vedlagt til saken.
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Arbeidsutvalget behandlet saken i møte den 12. april 2013. Følgende vedtak ble fattet (AU-
sak 20/13): 

1. Arbeidsutvalget igangsetter en prosess som har til formål å danne et 
beslutningsgrunnlag for den framtidige organiseringen av studiesentervirksomheten i 
Salten.  

2. Salten Kompetanse under prosessledelse av RKK Salten bes om å gjennomføre 
prosessen. I arbeidet må det etableres et godt samarbeid med NAV, Bodø kommune 
v/ voksen-opplæringen og Hamarøy kommune v/ RKK Ofoten. Prosessen skal være 
gjennomført innen 17. mai 2013. 

3. Formålet med prosessen er å gi en anbefaling til regionrådet om en framtidig 
organisering av studiesentervirksomheten i Salten som oppfyller fylkestingets vedtak 
i FT-sak 015/13. Det tas sikte på å legge fram en sak til regionrådet i juni-møtet 2013 
med en anbefaling om den framtidige organiseringen.  

4. Arbeidsutvalget har en intensjon om at det bevilges inntil 78.000 kroner fra regionalt 
næringsfond til å gjennomføre prosessen.  Dette i henhold til handlingsplanen for 
regionalt næringsfond som sier at styret kan initiere prosjekt med bakgrunn i 
handlingsplanen. En bevilgningssak tilknyttet prosessen framlegges i 
arbeidsutvalgets møte den 24. mai 2013.    

 

Salten kompetanse med RKK Salten som prosessleder har hatt følgende prosess i 
perioden 12. april til 10. mai:  

• Det har vært gjennomført et arbeidsmøte 29.04 med deltakelse fra NAV ved TO Indre 
Salten og NAV Nordland, Meløy Bedriftsservice (MBS), RKK Ofoten, Fauske 
videregående skole, Karrieresenteret i Indre Salten, Kunnskapssenteret i Gildeskål 
(KIG), og KUN senter for kunnskap og likestilling (KUN). 

• Universitetet i Nordland (UIN), SALTIN og Bodø Voksenopplæringssenter var også 
invitert, men forhindret fra å delta på møtet. 

• Alle nevnt over har vært invitert inn i det videre prosessarbeidet fram til sluttføring av 
dette dokumentet. 

 

Arbeidsgruppen gir følgende anbefalinger om den framtidige 
studiesentervirksomheten i Salten: 

• Studiesentervirksomheten i Salten (heretter kalt Salten kompetanse) organiseres som en 
nettverksmodell bygd på erfaringene med arbeidet som ble gjort gjennom tidligere 
«Salten kompetanse» som ble initiert av Partnerskap Salten i perioden 2010-2011. Dette 
skal ligge som en del av Saltenstrategiene gjennom vedtak i Salten Regionråd og ha 
som hovedmål å arbeide for strategienes del 4.1 Kompetanseutvikling og 4.3 
Rekruttering. 

• «Samlokalisering» skjer gjennom et felles nettsted for kompetanseaktører i regionen. 

• Arbeidet forankres i «programråd for regionalt næringsfond». 
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• Regionrådets vedtak skal danne grunnlag for søknad til fylkeskommunen for støtte til 
oppstart og utprøving av studiesentervirksomheten for perioden 2013-2016. 

• Regionrådet inngår avtale med en aktør for å ivareta prosess- og sekretariatsfunksjon. 

• Regionrådet bør vurdere hvem som skal være kontraktspartner i forhold til 
fylkeskommunen.  

• Regionrådet bør vurdere hvordan de lokale kompetansemiljøene nevnt i avsnittet «om 
prosessen» over kan være en motor i arbeidet og faglig og økonomisk bærekraftig nok til 
å være «motor» i arbeidet og utøve både en regional og lokal rolle/ funksjon. 

• Regionrådet bør vurdere hvordan Bodø kan være representert i Salten kompetanse på 
en god og hensiktsmessig måte. 

 

Salten kompetanse, forslag til nettverksmodell 

Organisering: 

Arbeidsutvalget i regionrådet: 

• Fungerer som prosjektstyre på vegne av regionrådet. 

Det etableres et regionalt nettverksråd med samarbeidsavtaler mellom disse aktørene: 

• NAV ved både tjenesteområde Indre og Ytre Salten, Universitetet i Nordland, 
Karrieresenteret Indre Salten, Bodø voksenopplæring, Fauske videregående skole 
(OPUS Fauske), KUN, KIG, SALTIN, MBS og RKK Salten.  

Det etableres lokale kompetansenettverk/ kompetanseklynger mellom disse aktørene: 

• Det inviteres til å etablere lokale kompetansenettverk/ kompetanseklynger i samarbeid 
mellom bl.a. arbeidslivet, NAV, Karrieresenteret, videregående skole og 
opplæringskontor. Der det er naturlig kan dette arbeidet ledes av lokal representant i det 
regionale nettverksrådet.  

• Kommunene har en aktiv rolle i etablering av disse. 

•  Med erfaringen fra tidligere Salten kompetanse (2010-2011) vil det bli vurdert om disse 
nettverkene skal være i den enkelte kommune/ samarbeid mellom kommuner. Det kan 
være naturlig med samarbeid mellom kommunene slik: Meløy/ Gildeskål, Beiarn/ Saltdal, 
Fauske/ Sørfold, Steigen/ Hamarøy, Bodø. 

• Kompetansenettverkene/ kompetanseklyngene er viktige for å bygge attraktivitet og 
kunnskap og skal ha evnen til å se arbeidslivets interesser og behov og legge til rette for 
lokale løsninger i samarbeid med utdanningsmiljøer. Gjennom dette arbeidet vil det 
tydeliggjøres behovet for lokalt samarbeid. 

 

Mål: 

Kompetanseutvikling og rekruttering av arbeidskraft er en viktig utfordring i regionen. 

Det blir derfor viktig med behovskartlegging, kontakt med tilbyderne samt legge til rette for 
fleksible tilbud til rett tid (motor, megler og møteplass): 

• Utarbeide handlingsplan med mål og resultatindikatorer bygd på behovskartlegging. 
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• Etablere samarbeid mellom/ og avtaler med aktørene både når det gjelder behov, tilbud 
og praktisk gjennomføring. 

• Motivere og medvirke til at flere voksne får muligheter for etter- og videreutdanning, 
velge kompetansestrategier, inngå avtaler og gjøre arbeidet operativt. 

• Vurdere behov for lokale studiesenterfunksjoner. 

• Legge til rette for utdanning, kompetanseutvikling og framtidig rekruttering i samsvar med 
behovet både i offentlig og privat virksomhet gjennom spesielt fokus på dette: 

 

Prioriterte tiltak i utprøvingsperioden: 
1. Arbeidsmarkedsinformasjon og behovskartlegging. 
2. Fagbrev. 
3. Rekruttering til høyere utdanning. 
4. Arbeidskraftreserven. 
5. Minoritetsspråklige. 

 

Økomomi for studiesentervirksomheten: 
 

 2013 2014 2015 
Utgifter    
• Etablering/ drift av nettverksrådet i Salten kompetanse 40.000 100.000 100.000 
• Kontraktspartner, 50 % stilling 100.000 300.000 300.000 
• De lokale kompetansenettverkene inkl. frikjøp (150%) 300.000 900.000 900.000 
Inntekter     
Salten Regionråd/ regionalt næringsfond     
• Utarbeide beslutningsgrunnlag og evaluering 70.000  50.000 
• Delfinansiering av prosjektdrift 40.000 100.000 100.000 
Nordland fylkeskommune    
• Søknad Regionale utviklingsmidler 330.000 1.200.000 1.150.000 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at nettverksmodellen finansieres på følgende måte: 
Regionale næringsfond i Salten: 
2013:   Finansierer etablering og drift av nettverksrådet Salten kompetanse. 
2014-2016:  Delfinansierer prosjektdrift av nettverksrådet. 
 
Fylkeskommunen: 
2014:  Drift av Salten kompetanse søkes dekket gjennom søknad høsten 2013. 
  Delfinansiere de lokale kompetansenettverkene. 

 

Vurdering 

Nordland fylkeskommune har siden høsten 2012 arbeidet med en sak angående videre 
utvikling av regionale studiesentre. Bakgrunnen for dette arbeidet er Nordlandsutredningen 
fra 2010, samt en evaluering av studiesentervirksomheten som i 2011 ble utført av NIVI. I 
tillegg framkommer det at utdanningsnivået i Nordland må styrkes og i den forbindelse vil de 
regionale studiesentrene ha en sentral rolle.  
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Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, 
målbære dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i 
nærregionene i tråd med arbeids- og næringslivets behov. Det skal være et særlig fokus og 
samarbeid med privat næringsliv for å styrke kompetansen hos næringslivet.  

 Salten kompetanse med RKK Salten som prosessleder har på oppdrag fra Arbeidsutvalget 
gjennomført en prosess i perioden 12. april til 10. mai for å gi en anbefaling til regionrådet 
om den framtidige studiesenterstrukturen i Salten. NAV ved TO Indre Salten og NAV 
Nordland, Meløy Bedriftsservice (MBS), RKK Ofoten, Fauske videregående skole, 
Karrieresenteret i Indre Salten, Kunnskapssenteret i Gildeskål (KIG), og KUN senter for 
kunnskap og likestilling (KUN). Universitetet i Nordland (UIN), SALTIN og Bodø 
Voksenopplæringssenter var også invitert, men forhindret fra å delta på møtet. 

Arbeidsgruppen kommer med følgende anbefaling til regionrådet:   

• Studiesentervirksomheten i Salten (heretter kalt Salten kompetanse) organiseres som en 
nettverksmodell bygd på erfaringene med arbeidet som ble gjort gjennom tidligere 
«Salten kompetanse» som ble initiert av Partnerskap Salten i perioden 2010-2011. Dette 
skal ligge som en del av Saltenstrategiene gjennom vedtak i Salten Regionråd og ha 
som hovedmål å arbeide for strategienes del 4.1 Kompetanseutvikling og 4.3 
Rekruttering. 

• «Samlokalisering» skjer gjennom et felles nettsted for kompetanseaktører i regionen. 

• Arbeidet forankres i «programråd for regionalt næringsfond». 

• Regionrådets vedtak skal danne grunnlag for søknad til fylkeskommunen for støtte til 
oppstart og utprøving av studiesentervirksomheten for perioden 2013-2016. 

• Regionrådet inngår avtale med en aktør for å ivareta prosess- og sekretariatsfunksjon. 

• Regionrådet bør vurdere hvem som skal være kontraktspartner i forhold til 
fylkeskommunen.  

• Regionrådet bør vurdere hvordan de lokale kompetansemiljøene nevnt i avsnittet «om 
prosessen» over kan være en motor i arbeidet og faglig og økonomisk bærekraftig nok til 
å være «motor» i arbeidet og utøve både en regional og lokal rolle/ funksjon. 

• Regionrådet bør vurdere hvordan Bodø kan være representert i Salten kompetanse på 
en god og hensiktsmessig måte. 

 

En nettverksmodell har vært drøftet med fylkeskommunen som stiller seg positiv til en slik 
organisering. Som det framkommer i fylkestingets vedtak, må midler til tiltaket søkes fra 
regionale utviklingsmidler som behandles av næringsavdelingen i fylkeskommunen.  

Det anbefales at studiesentervirksomheten i Salten organiseres som en nettverksmodell 
bygd på erfaringene med arbeidet som ble gjort gjennom tidligere «Salten kompetanse» som 
ble initiert av Partnerskap Salten i perioden 2010-2011, under forutsetning av at man får 
finansiering gjennom regionale utviklingsmidler hos Nordland fylkeskommune. 
Nettverksmodellen etableres i første omgang som et prøveprosjekt på 2 år. Det må også 
påregnes at man må delfinansiere driften av nettverksmodellen gjennom for eksempel 
regionalt næringsfond.  

Nettverksmodellen skal ligge som en del av Saltenstrategiene gjennom vedtak i Salten 
Regionråd og ha som hovedmål å arbeide for strategienes del 4.1 Kompetanseutvikling og 
4.3 Rekruttering.   
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Regionrådet bør vurdere hvordan de lokale kompetansemiljøene nevnt i avsnittet «om 
prosessen» over kan være en motor i arbeidet og faglig og økonomisk bærekraftig nok til å 
være «motor» i arbeidet og utøve både en regional og lokal rolle/ funksjon. 

Regionrådet bør også vurdere hvordan Bodø kan være representert i Salten kompetanse på 
en god og hensiktsmessig måte. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 24. mai 2013 under AU-sak 32/13 og legger saken 
frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
• Studiesentervirksomheten i Salten (heretter kalt Salten kompetanse) organiseres som en 

nettverksmodell bygd på erfaringene med arbeidet som ble gjort gjennom tidligere 
«Salten kompetanse» som ble initiert av Partnerskap Salten i perioden 2010-2011. Dette 
skal ligge som en del av Saltenstrategiene gjennom vedtak i Salten Regionråd og ha 
som hovedmål å arbeide for strategienes del 4.1 Kompetanseutvikling og 4.3 
Rekruttering. 

• Organiseringen skjer under forutsetning av at tiltaket støttes gjennom regionale 
utviklingsmidler hos Nordland fylkeskommune. Det må også påregnes at man må 
delfinansiere driften av nettverksmodellen gjennom for eksempel midler fra regionalt 
næringsfond. 

• Det er en forutsetning at hele regionen inviteres inn i nettverksmodellen, og at 
nettverksmodellen jobber med arbeidsmarkedsinformasjon og behovskartlegging, 
fagbrev, rekruttering til høyere utdanning, arbeidskraftreserven og minoritetsspråklige i 
hele Salten. 

• «Samlokalisering» skjer gjennom et felles nettsted for kompetanseaktører i regionen. 

• Arbeidet forankres i «programråd for regionalt næringsfond». 

• Arbeidsutvalget delegeres ansvaret for å inngå avtale med en aktør for å ivareta 
prosess- og sekretariatsfunksjon for nettverksmodellen. 

• Regionrådet bes om å komme med innspill til hvem som skal være kontraktspartner i 
forhold til fylkeskommunen.  

 

Bodø, den 31.05.2013   

 

Kjersti Bye Pedersen 

sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg: 
FT-sak 015/13 
Kriterier for støtte fra Nordland fylkeskommune 
Beslutningsgrunnlag fra arbeidsgruppen. 
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Videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland  

   
 

 

Sammendrag 

 
Fylkestinget vedtok i forbindelse med behandling av Nordlandsutredningen i 2010 (FT-sak 057/10) 

at nåværende organisering av regionale studiesentervirksomheten skulle tas opp til ny politisk 

behandling. På bakgrunn av en ekstern evaluering av virksomheten i 2011, legges med dette fram 

en sak om videre utvikling av regionale studiesentre i Nordland.  

Det legges til grunn at utdanningsnivået i Nordland må styrkes. Næringsliv og offentlig sektor må i 

sterkere grad mobilisere til satsning på kompetanseutvikling. Hovedmålet er å motivere og 

medvirke til at flere voksne får anledning til å ta etter og videreutdanning i tråd med arbeidslivets 

behov. Det foreslås at det innen 2016 skal være en samordnet kunnskapssatsing for etter- og 

videreutdanning for voksne i tråd med arbeidslivets behov, i alle 7 regioner i Nordland. 

Regionale studiesentre bør her ha en sentral rolle. Det forutsettes at det skjer en sterkere samordning 

mellom ulike virksomheter der samlokalisering og at også fusjoner blir vurdert regionalt. Det 

foreslås videre at det arbeides med å utvikle et nasjonalt program for fleksibel læring/ 

”studiesenterprogram” der nasjonale myndigheter sammen med fylkeskommunen bidrar med en 

finansiering av virksomheten. For å gi støtte til videre utviklingsprosjekt i regionene, foreslås visse 

kriterier som må være oppfylt. 

 

Bakgrunn 

 
Arbeidslivet blir stadig mer kunnskapsbasert. Utviklingen av kompetanse, formell og uformell, er 

viktig for framtidig verdiskaping i Nordland. Virksomheter som arbeider systematisk med 

kompetanseutvikling i sin organisasjon, vil ha større mulighet til å forsterke sin innovasjonsevne, 

konkurransekraft og verdiskaping over tid. Små- og mellomstore bedrifter har særlige utfordringer 

med å sette kompetanse på dagsorden og jobbe systematisk med kompetanseutvikling. Dette er også 

sentralt for utvikling av gode tjenestetilbud i offentlige virksomheter. Rekruttering av kvalifisert 

arbeidskraft blir en stadig større utfordring for offentlig og privat virksomhet. Nordland har lavt 

utdanningsnivå sammenlignet med andre fylker og frafallet i videregående skole er høyt. Det er 

begrenset tilgang på å ta utdanning i fylket, med unntak av Bodø. Dette medfører store kostnader 

for individer og bedrifter som ønsker kompetanseutvikling. 
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Aktuelle politiske saker  

Fylkestinget vedtok i sak 09/2005 en fylkesdekkende satsing for utvikling av regionale studiesentre 

i Nordland.  Et studiesenter kan defineres som en koordinerende enhet som stimulerer og legger til 

rette for utdanning og kompetanseutvikling i samsvar med behovet til enkeltindivider, privat 

næringsliv og offentlig virksomhet. Hovedmålgruppen for sentrene er voksne. Hovedvekten av 

studiesentrenes tilbud er knyttet til høyere utdanning. Målet med satsningen var å øke 

kompetansenivået i hele fylket, bedre tilgjengeligheten til utdanning og å tilrettelegge for opplæring 

på ulike utdanningsnivå basert på regionenes behov.  

Satsingen ble forankret i fylkesplanen 2008 – 2011 og videre fulgt opp i FT-sak 129/2007 med en 

oppsummering av iverksettelsesfasen der det ble lagt føringer for det videre arbeidet. Til grunn for 

sakene har vært at studiesentre kunne organiseres ulikt og at disse skulle eies og drives av lokale 

interesser. Fylkeskommunen skulle bidra med prosjektmidler i en oppstartsfase.  

I forbindelse med behandling av FT-sak 057/10 ”Høring - Om Nordlandsutvalgets rapport - Ta hele 

Nordland i bruk!” fremhevet fylkestinget behovet for en bedre distribusjon av utdanningstilbud i 

hele fylket med organisering av desentraliserte tilbud gjennom regionale studiesentre. Det ble her 

vedtatt at nåværende organisering av studiesentervirksomheten skulle tas opp til ny politisk 

behandling. Det ble også foreslått at Nordland burde bli et nasjonalt pilotfylke for uttesting og 

forsøk med regionale studiesentre der både Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunen bidrar 

økonomisk. 

 Fylkesrådet fulgte opp saken og bevilget midler til en ekstern evaluering (F-rådsak 038-11).  

 

Studiesentre og andre aktører med oppgaver ovenfor voksne i Nordland 

Ikke alle regioner i Nordland har i dag etablert studiesentervirksomhet
1
. Aktører som i dag ivaretar 

en slik funksjon i fylket varierer når det gjelder formell organisasjonsform, historikk, eiere og 

finansiering og aktiviteter. Vedlagt saken er en oversikt over dagens studiesentre og andre aktører i 

de ulike regionene. 

 

Ved siden av studiesentrene er det etablert nær-regionale aktører som til dels har de samme 

målgrupper (voksne) og de samme funksjoner som studiesentrene (megler og motor). Dette gjelder i 

første rekke kommunenes regionale kompetansekontor (RKK).  RKK er eid og finansiert av 

kommunene. De kartlegger kommunenes kompetansebehov og setter i gang i gang kurs og 

utdanninger i samsvar med behovet. I Mosjøen og Sandnessjøen har RKK fått en utvidet funksjon 

og forutsettes å ivareta funksjonene også overfor for næringslivet. Vestvågøy kommune har sagt 

opp avtalen med RKK Lofoten og vil kanalisere kommunens samlede utgifter fra RKK Lofoten, til 

Lofoten Studie- og høgskolesenter AS. Kommunen vil formelt tre ut av dette samarbeidet 1/1-14. 

RKK Lofoten vil i fremtiden drives videre av Vågan kommune, og vil fortsette å kunne tilby 

kompetansegivende kurs og utdanning i Lofoten. Bodø har ikke RKK. 

 

Andre aktører som har tilgrensede oppgaver og som må ses i sammenheng er: 

 Regionale karrieresentre 

 Studieverksted på videregående skoler (normalt en del av OPUS på skolene) 

 

Karrieresentre gir individuell karriereveiledning til unge og voksne som ikke er i skolesystemet og 

har oppgaver knyttet til videregående opplæring for voksne. Karrieresentrene er videre ressurssenter 

for skolene, NAV og offentlige og private virksomheter i omstilling. Sentrene er eid av 

fylkeskommunen og finansiert i et spleiselag mellom fylkeskommunen, NAV og kommunene.  

 

Videregående opplæring for voksne gis i stor grad gjennom tilbud i Den Åpne Skolen (DÅS) og 

lokale studieverksted – normalt lokalisert på videregående skoler. Gjennom DÅS gis undervisning 

                                                 
1
 Dagens sentre: Kunnskapsparken Helgeland, Mosjøen Studiesenter/RKK, Studiesenter Ytre Helgeland/RKK, Torgar,  Lofoten Studie og 

høgskolesenter. I Salten har Steigen (KUN) og Gildeskål (KiG) studiesenteraktiviteter innenfor rammen av prosjektet Salten kompetanse. Det 

arbeides med etablering av studiesenter i Ofoten. Vesterålen har utredet men ikke etablert studiesenter 
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på nett i en rekke fag mens det på studieverkstedene gis studieveiledning, hjelp til avvikling av 

eksamen og IKT-støtte. Studieverkstedene består slik også av fysiske møteplasser der voksne 

møtes. Fylkestinget har nylig vedtatt at det skal skje en omorganisering med etablering av 

Nettskolen i Nordland. Tilbudet skal også omfatte ordinære elever i videregående skoler og erstatte 

dagens LOSA-tilbud.  I denne prosessen vil også studieverkstedenes rolle bli berørt. 

 

Innovasjon Norge gjennomfører kurs og kompetansetilbud for små- og mellomstore bedrifter i hele 

Nordland. Det mest omfattende tilbudet er FRAM kurs, som finansieres av fylkeskommunale 

utviklingsmidler. I tillegg er det flere nasjonal program innenfor landbruk og marin sektor, samt 

internasjonale kompetansetiltak hvor bedrifter fra Nordland deltar på. Innovasjon Norges tilbud er 

relevant å se i sammenheng med studiesentrenes arbeid.  

 

Finansiering av studiesentre 

Studiesentrene har vært finansiert gjennom prosjektmidler fra NFK, hovedsakelig fra 

næringsavdelingen. Fylkeskommunen har brukt ca 13,5 millioner på virksomheten fra 2005-2012.  

Det har i tillegg vært brukt regionale partnerskapsmidler fra fylkeskommunen til finansiering av 

virksomheten i en del regioner (bl.a på Helgeland og i Salten).  

 

Evaluering av studiesentervirksomheten 

NIVI Analyse ble engasjert til å foreta en evaluering av studiesentervirksomheten i Nordland og la i 

november 2011 fram sin rapport
2
. Denne viste at studiesentrene som er etablert har skapt resultater 

og utøver en rolle og oppgaver ingen andre tar, men som det er stort behov for. Sentrene skaper 

arenaer og motiverer til læring der folk bor slik at hensynet til jobb og familie kan ivaretas. NIVI 

pekte også på at organiseringen av arbeidet med kompetanseutvikling overfor voksne i Nordland 

framstår som kompleks og uoversiktlig, og at sterkere samordning av ressurser er nødvendig. 

Arbeidsfeltet kjennetegnes av mange aktører med ulike roller overfor en delvis felles målgruppe. 

Videre vises det til at finansieringen av virksomhetene har vært basert på prosjektfinansiering som 

har vært lite langsiktig og ressurskrevende. Det pekes også på behov for en mer aktiv posisjon og 

klarere forventninger til studiesentrene fra fylkeskommunens side.  

Møter med lokale aktører og høring  

Det har i løpet av høsten vært holdt møter i flere regioner og med ulike aktører som er involvert i 

arbeidet. På bakgrunn innspill fra møtene og evalueringsrapporten fra NIVI, ble det i november 

sendt ut et høringsutkast med forslag til satsning på studiesentervirksomheten i Nordland. Det kom 

inn til sammen 25 høringsuttalelser – representert ved aktører i samtlige regioner. 

Høringsinstansene har viet mest oppmerksomhet til forhold om samarbeid, samlokalisering og 

samorganisering. Vedlagt saken er en oppsummering av høringsdokumentet og et sammendrag av 

innspill fra de ulike aktørene. Tilbakemeldingen kan kort oppsummeres slik:  

 

Høringsinstansene er så godt som samstemte i at det er et behov for studiesentervirksomhet for å 

legge til rette for et fleksibelt lokalt utdanningstilbud. Imidlertid påpekes behov for at virksomheten 

vil kreve langsiktighet og forutsigbar finansiering der fylkeskommunen sammen med eventuelt 

kommunene og kursavgifter dekker utgiftene. Kunnskapsparken Helgeland uttrykker dette slik: ”. 

Dersom fylkeskommunen mener alvor med at kompetanseheving er viktig for fremtidig verdiskaping 

i Nordland, må det gis støtte til lokale studiesenter, uten å kreve for stor andel av lokal 

medfinansiering. Men resultater må kreves.” 

Det gis også tilslutning til beskrivelsene av hovedoppgavene og kravene til senterfunksjonene i 

høringsnotatet. Høringsinstansene har viet mest oppmerksomhet knyttet til punktet om samarbeid, 

samlokalisering og samorganisering. Framtidige innsatsområder og næringslivets rolle utover å 

                                                 
2
 http://www.nivianalyse.no/Rapporter/NIVI-Rapport%202011-7%20Studiesentrene%20i%20Nordland%20-

%20organisering,%20resultater%20og%20framtidig%20rolle.pdf 

 

 

http://www.nivianalyse.no/Rapporter/NIVI-Rapport%202011-7%20Studiesentrene%20i%20Nordland%20-%20organisering,%20resultater%20og%20framtidig%20rolle.pdf
http://www.nivianalyse.no/Rapporter/NIVI-Rapport%202011-7%20Studiesentrene%20i%20Nordland%20-%20organisering,%20resultater%20og%20framtidig%20rolle.pdf
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være en viktig målgruppe er lite kommentert fra de flestes side. Mange kommenterer imidlertid på 

rollen til sentrene som i stor grad sammenfaller med høringsnotatet.  

Det gis sterkt støtte til behovet for formalisert samarbeid og arbeidsdeling mellom de lokale 

aktørene på området. Salten og Vesterålen peker på formalisert samarbeid og arbeidsdeling i 

nettverk som hovedmodell i større grad enn andre - der for eksempel RKK i regionene kan ta et 

hovedansvar for å utvikle samarbeidet videre.  I øvrige regioner pekes det i større grad på behov for 

samlokalisering av hensynet til større og mer robuste fagmiljøer og av hensyn til brukerne.  Mange 

tar også til orde for samorganisering av studiesenterfunksjonene slik at kommuner og private 

arbeidsgivere kan dekkes av samme organisasjon.  

Arbeid mot nasjonale myndigheter 

Som en oppfølging av fylkestingets vedtak i forbindelse med Nordlandsutredningen, har det vært 

møter med Kommunal og regionaldepartementet (KRD) angående å få på plass et nasjonalt, ev 

regionalt program for fleksibel læring/”studiesenterprogram”. Utgangspunktet er å se på muligheten 

for at nasjonale myndigheter kan bidra med økonomiske midler. 

 

Til grunn for dette ligger også NOU 2011:3; Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele 

landet. Utredningen fremhever at kravene til kompetanse i arbeidslivet er raskt økende, og at 

kontinuerlig omstilling av arbeidskraft til nye kunnskaper og ferdigheter er en betingelse for fortsatt 

vekst i norsk økonomi. Ulike virkemidler for fleksibel utdanning står derfor høyt på dagsorden i 

KRD. Dette forventes at tema vil bli fulgt opp i pågående arbeid i med regionalmeldingen som 

legges fram før påske. 

 

Problemstillinger 
 

Saken har tre hovedproblemstillinger:  

 Mål for studiesentervirksomheten og avklaring av studiesentrenes oppgaver 

 Formalisert samarbeid, samlokalisering og lokale fusjoner  
 Finansiering av virksomheten 

 
Målet har vært at studiesentrene skal legge til rette for utdanning og kompetanseutvikling i samsvar 

med behovet både til offentlig og privat arbeidsliv. I dag blir dette ofte gjort av flere aktører – og 

det har delvis vært noe overlapping. Det kan synes som om man kun i noen få regioner har lykkes 

med å samarbeide tett med næringslivet. Kunnskapsparken Helgeland må her framheves som en 

sentral aktør som har lykkes i dette.  

 

I flere regioner arbeides det med samlokalisering av virksomheter. Det er imidlertid flere eiere som 

må ta stilling til dette; jf fylkeskommunen, kommunene, lokale bedrifter (opplæringskontor) eller 

styrer i ulike selskaper. 

 

En grunnfinansiering av studiesentervirksomheten er ei stor utfordring. Overgang fra dagens 

prosjektfinansiering til årlige basisbevilgninger til driften, forutsetter at det settes av midler til 

formålet i fylkeskommunens driftsbudsjett. Slik er det ikke i dag.  

 

Vurderinger  
 

Mål og oppgaver for studiesentrene  

Fylkesrådet vil framheve at kompetanseutvikling i næringslivet og rekruttering av kvalifisert 

arbeidskraft er ett av de viktigste regionalpolitiske utfordringene Nordland står overfor. Nordland 

har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i de ulike 

regionene. Samtidig ser man at etter- og videreutdanning kan være krevende ut fra fylkets geografi 

og at voksne ofte har behov for å kombinere arbeid og familieliv parallelt med studier.  
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Fylkesrådet ønsker å støtte opp om nær-regionale tiltak og en samordnet fylkessatsning der 

studiesentrene kan utvikle seg til å få en sentral rolle i å kartlegge behovet for kompetanse i 

lokalsamfunnene, målbære dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i 

nær-regionene i tråd med arbeidslivets behov. Hovedmålet er å motivere og medvirke til at flere 

voksne får anledning til å ta etter og videreutdanning i tråd med arbeidslivets behov. Når det gjelder 

videregående opplæring vil fylkeskommunen gjennom bl.a Nettskolen i Nordland og lokale 

studieverksted, ha et særlig ansvar. Studiesentrene må spesielt arbeide for å tilrettelegge for høyere 

utdanning. Innen 2016 skal det i alle 7 regionene i Nordland være en samordnet kunnskapssatsing 

for etter- og videreutdanning for voksne i tråd med arbeidslivets behov. 

 

Fylkesrådet legger følgende til grunn for hva et studiesenter (eller den aktør som ivaretar 

studiesentervirksomheten) skal være: 

 En koordinerende enhet som stimulerer og legger til rette for utdanning og kompetanseutvikling 

i distriktene samsvar med behovet til privat næringsliv og offentlig virksomhet.  

 Målgruppe: arbeidsgivere og voksne.  Det skal jobbes med arbeidsgiveres behov for kvalifisert 

arbeidskraft og voksnes behov for utdanning og kompetanseutvikling. Det skal legges særlig 

vekt på små- og mellomstore bedrifters kompetansebehov. 

 En best mulig tilpasning mellom tilbudssiden og etterspørselssiden i kompetansemarkedet i 

Nordland. Virksomhetene skal fungere som pådrivere for kompetansevikling og utdanning 

(motor) og sørge for behovsavklaring, tilrettelegging og kopling av tilbydere og etterspørrere 

(meglere).  

 Sørge for at det i nær-regionene/lokalt finnes et tilbud av studiesteder/møteplasser og IKT 

infrastruktur for nettbaserte opplæringsmuligheter. Dette bør gjøres i samarbeid med andre 

kompetanseaktører. Studieverksted på videregående skoler kan i flere regioner være 

hensiktsmessige lokaler for sambruk. 

 

Fylkesrådet mener studiesentrene skal ha følgende hovedoppgaver:  

 Etablere/vedlikeholde nettverk blant offentlige/private arbeidsgiverne og utdanningstilbyderne 

 Ha oversikt over kompetansebehov gjennom systematiske kartlegginger/analyser i regionene.   

 Gjennomføre forhandlinger med utdannings- og kompetansetilbydere  

 Informere om virksomhetens tilbud til arbeidsgiverne og brukere utenfor arbeidslivet  

 Tilrettelegge for gjennomføring av utdanning 

 Samarbeid med relevante kompetanseaktører, regionalt og på fylkesnivå. 

 Gjennomføre tiltak/prosjekter i samarbeid med bedrifter og offentlige virksomheter. 

 

Formalisert samarbeid, samlokalisering og fusjoner   

Av hensyn til den enkelte voksne, arbeidslivet og utdanningstilbyderne og for å oppnå sterke og 

slagkraftige fagmiljø, mener fylkesrådet det er viktig å støtte opp om et forsterket og formalisert 

samarbeid mellom de aktører som jobber med kompetanseutvikling for offentlig og private 

virksomheter og voksnes læring.  

 

Det er viktig å stimulere til møteplasser for voksnes læring og utvikling av ”Kunnskapshus”. RKK 

og nåværende studiesentre driver i stor grad like aktiviteter, men har ulik målgruppe (kommunene 

vs. øvrig arbeidsliv). De har samme funksjoner som megler og motor og arbeider for et 

desentralisert og fleksibelt opplæringstilbud. Kommunalt eller privat næringsliv kan ofte ha de 

samme utdanningsbehov.  Fylkesrådet vil peke på at den beste ressurs utnyttelsen oppnås gjennom 

tett integrering av tjenestene, ved sammenslåing og fysisk samlokalisering. I videre utviklingsarbeid 

må derfor samlokalisering og sammenslåing inngå i arbeidet 

 

Unntaksvis vil samlokalisering og sammenslåinger være mindre aktuelt. Fylkesrådet vil i slike 

tilfeller stille krav om at ansvarlig studiesenteraktør i regionen (jf avtalepart med fylkeskommunen) 
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inngår et formalisert og forpliktende samarbeid med RKK med avklaring av roller. I tillegg 

etableres formelle rutiner for samarbeid med videregående skole/studieverksted, karrieresentre og 

eventuelle andre sentrale kompetanseaktører (eks opplæringskontor, næringshager, Innovasjon 

Norge og NAV).  

 

Utdanningstilbyderne kan være lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale tilbydere av 

utdanning. Studiesenteret forutsetter å ha et godt samarbeid med utdanningstilbyderne. Samtidig må 

prinsippet om virksomhetens uavhengighet i forhold til utdanningstilbyderne fortsatt videreføres og 

dermed understøtte studiesentervirksomhetens rolle som uavhengig megler i kompetansemarkedet.  

 

Finansiering av virksomheten – fylkeskommunens rolle 

Fylkeskommunens rolle er knyttet både til det regionalpolitiske og det utdanningspolitiske ansvaret.  

Basert på lokalt forankrede søknader fra den enkelte region vil fylkeskommunen på kort sikt kunne 

bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot privat næringslivs behov, oppstart og 

utprøving av arbeidet. Regionale utviklingsmidler på næringsavdelingens budsjett må her brukes til 

formålet. Slike midler har imidlertid en begrensing på maks 3 år.  

I perioden 2013 -2016 kan fylkesrådet finansiere oppstart og utprøving av 

studiesentervirksomheten. Fylkesrådet vil behandle søknader om finansiering i sammenheng med 

ordinær søknadsbehandling, og viser til innføring av halvårlige søknadsfrister 1. mars og 1. sept. 

Fylkesrådet vil prioritere prosjekter som jobber for sammenslåing og samlokalisering. 

Når det gjelder kommunal sektor forutsettes det at kommunene ivaretar sitt ansvar overfor 

kommunene. For de fleste antas det å bli løst gjennom midler til RKK eller annen tilsvarende aktør 

(jf eks i Lofoten).  

Fylkesrådet vil på sikt arbeide for stabil finansiering av virksomheten, gjennom å få til en nasjonal 

medfinansiering. Det vil kunne innebære en langsiktig og permanent løsning der 

Kunnskapsdepartementet og/eller Kommunal- og regionaldepartementet gjennom nasjonale aktører 

som for eksempel VOX ( Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk ) eller Norgesuniversitetet kan 

bidra med midler basert på fastsatte kriterier. Det vil også kunne bety utløsning av en 

fylkeskommunal andel på regionale utviklingsmidler. Alternativt må det vurderes å sette av midler 

til virksomheten på fylkeskommunens ordinære driftsbudsjett og innarbeides i framtidige 

økonomiplaner.  

Kostnader for selve utdanningstilbudene dekkes av den enkelte bedrift eller av privatpersoner selv. 

Dersom kandidaten avlegger eksamen ved universitets- eller høyskole tas kostnaden innenfor 

utdanningssystemets rammer.  

Fylkeskommunen rolle vil for øvrig være å fastsette krav og forutsetninger for å gi tilskudd til 

virksomheten, rapportering og spredning av erfaringer, etablering av årlige læringsarenaer mellom 

aktørene, spre informasjon om tilbudet på nettsider og være i dialog med relevante 

samarbeidsaktører både nasjonalt og på fylkesnivå.  

 

Konsekvenser 

 
Tilskudd til studiesentre må finansieres av øremerkede midler til regional utvikling, vurderes i 

forhold til kriterier og ses i sammenheng med andre søknader. For å finansiere tiltak utover 2016 

må det settes av midler på det ordinære driftsbudsjettet. 

 

Studiesentrene skal medvirke til at alle får lettere tilgang på utdanning, uavhengig av kjønn, 

minoriteter og nasjonalitet. 
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Fylkesrådets innstilling til vedtak 

 
1. Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i 

regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre må ha 

en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, 

konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet.  

 

2. Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, målbære 

dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i nær-regionene i tråd 

med arbeids- og næringslivets behov. 

 

3. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø og bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og 

en tydelig struktur i den enkelte region, forutsetter fylkestinget ei samordning av regionale 

aktører. I et videre utviklingsarbeid må en sammenslåing av RKK og studiesenterfunksjon 

som i dag er ivaretatt av andre, tas opp i den enkelte region. Fylkestinget legger til grunn at 

det må arbeides for en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette 

praktisk lar seg gjennomføre.  

 

4. Basert på fastsatte kriterier for støtte og lokalt forankrede søknader fra den enkelte region, 

vil fylkeskommunen bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot næringslivets 

behov til oppstart og utprøving av arbeidet. Søknadene må behandles innen det ordinære 

søknadssystem på regionale utviklingsmidler og vurderes i forhold til andre tiltak. Søknader 

som medfører sammenslåing og/eller samlokalisering av kompetanseaktører vil bli prioritert. 

For å kunne finansiere tiltak utover 2016 må det vurderes å sette av midler på det ordinære 

budsjettet og innarbeides i økonomiplanen. 

 

5. Det må arbeides med å få på plass et nasjonalt studiesenterprogram der nasjonale 

myndigheter bidrar med delfinansiering ut fra fastsatte kriterier. Regionale utviklingsmidler 

i fylkeskommunen vil da kunne utløses. 
  

 

Bodø den 29.01.2013  

Odd Eriksen 

fylkesrådsleder 

sign Hild-Marit Olsen 

 fylkesråd for utdanning 

                  sign 

 

 

25.02.2013 Fylkestinget 

FT-015/13  

Innstillinga fra komite for utdanning ble lagt fram av saksordfører Helene Kaltenborn, AP: 

 

1. Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i 

regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre må ha 

en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, 

konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet.  
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2. Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, målbære 

dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i nær-regionene i tråd 

med arbeids- og næringslivets behov. 

 

3. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø og bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og 

en tydelig struktur i den enkelte region, forutsetter fylkestinget ei samordning av regionale 

aktører. I et videre utviklingsarbeid må en sammenslåing av RKK og studiesenterfunksjon 

som i dag er ivaretatt av andre, tas opp i den enkelte region. Fylkestinget legger til grunn at 

det må arbeides for en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette 

praktisk lar seg gjennomføre.  

 

4. Basert på fastsatte kriterier for støtte og lokalt forankrede søknader fra den enkelte region, 

vil fylkeskommunen bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot næringslivets 

behov til oppstart og utprøving av arbeidet. Søknadene må behandles innen det ordinære 

søknadssystem på regionale utviklingsmidler og vurderes i forhold til andre tiltak. Søknader 

som medfører sammenslåing og/eller samlokalisering av kompetanseaktører vil bli prioritert. 

For å kunne finansiere tiltak utover 2016 må det vurderes å sette av midler på det ordinære 

budsjettet og innarbeides i økonomiplanen. 

 

5. Det må arbeides med å få på plass et nasjonalt studiesenterprogram der nasjonale 

myndigheter bidrar med delfinansiering ut fra fastsatte kriterier. Regionale utviklingsmidler 

i fylkeskommunen vil da kunne utløses. 
 

 

Votering 

Komiteinnstillinga enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

 

1. Nordland har et stort behov for å øke utdanningsnivået og forsterke kompetanseutviklingen i 

regionene i samsvar med arbeidslivets og næringslivets behov. Regionale studiesentre må ha 

en rolle der målet er å motivere og medvirke til å forsterke innovasjonsevnen, 

konkurransekraften og verdiskapningen i arbeidslivet.  

 

2. Studiesentrenes oppgave er å kartlegge behovet for kompetanse i lokalsamfunnene, målbære 

dette overfor utdanningstilbyderne og tilrettelegge for fleksible tilbud i nær-regionene i tråd 

med arbeids- og næringslivets behov. 

 

3. For å oppnå sterke og slagkraftige fagmiljø og bedre koordinerte tilbud overfor brukerne og 

en tydelig struktur i den enkelte region, forutsetter fylkestinget ei samordning av regionale 

aktører. I et videre utviklingsarbeid må en sammenslåing av RKK og studiesenterfunksjon 

som i dag er ivaretatt av andre, tas opp i den enkelte region. Fylkestinget legger til grunn at 

det må arbeides for en samlokalisering av virksomhetene for voksnes læring der dette 

praktisk lar seg gjennomføre.  

 

4. Basert på fastsatte kriterier for støtte og lokalt forankrede søknader fra den enkelte region, 

vil fylkeskommunen bidra med delfinansiering av virksomheten rettet mot næringslivets 

behov til oppstart og utprøving av arbeidet. Søknadene må behandles innen det ordinære 

søknadssystem på regionale utviklingsmidler og vurderes i forhold til andre tiltak. Søknader 

som medfører sammenslåing og/eller samlokalisering av kompetanseaktører vil bli prioritert. 

For å kunne finansiere tiltak utover 2016 må det vurderes å sette av midler på det ordinære 
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budsjettet og innarbeides i økonomiplanen. 

 

5. Det må arbeides med å få på plass et nasjonalt studiesenterprogram der nasjonale 

myndigheter bidrar med delfinansiering ut fra fastsatte kriterier. Regionale utviklingsmidler 

i fylkeskommunen vil da kunne utløses. 
 

 

 

 

 

 

Vedlegg DokID 

Oversikt over organisering og lokalisering i regioner som har etablert 

studiesentervirksomhet 
322962 

Oppsummering av høringen om studiesentervirksomhet i Nordland 322964 

Kriterier for støtte til studiesentre 322965 
 
 



Vedlegg 3 
 

Kriterier for støtte til studiesentre  
 

Fylkeskommunen kan gi støtte til studiesentervirksomheter som: 

 

1. Løpende kartlegge behovet for tilbudet studiesenteret planlegger å gjennomføre i de ulike 

regionene. Dette kan være gjennom markedsundersøkelser, kompetansekartlegging, 

samarbeidsavtaler med kommuner og bedrifter mv. 

2. Utarbeider handlingsplan med mål og resultatindikatorer som beskriver hvordan 

virksomheten skal arbeide for å nå målene, være organisert og hvilke arbeidsformer som 

skal brukes. Dette innebærer:  

a. Etablere og holde ved like et nettverk blant arbeidsgivere og utdanningstilbyderne   

b. Kartlegge og analysere behov for opplæring og kompetanse i regionenes arbeidsliv 

og blant voksne utenfor arbeidslivet.   

c. Gjennomføre forhandlinger med utdannings- og kompetansetilbydere  

d. Informere om virksomhetens tilbud til arbeidsgivere og voksne 

e. Ha møteplasser (ev i samarbeid med andre) og ha etablert et system for å melde inn 

behovet og tilby opplæring til voksne som står utenfor arbeidslivet i samarbeid med 

karrieresentret.   

f. Det skal føres regnskap for bruken av midlene til studiesentervirksomhet og det er 

ikke anledning til å finansiere annen virksomhet med fylkeskommunale midler 

(kryss-subsidiering).  

3. Organisasjonsform kan variere, men det må være èn juridisk enhet som ansvarlig. Denne 

enheten kan også ha andre oppgaver enn studiesentervirksomhet. I styret til 

studiesentervirksomheten må representanter for arbeidslivet, offentlig og privat, være 

representert.  

4. Studiesentervirksomheten må ha forankring i egen region. Prosjektet må ha forankring i 

flere kommuner ved at studiesentrene har funksjoner for innbyggere og næringsliv i flere 

kommuner.  

5. Studiesentervirksomheten må være uavhengig av utdanningstilbyderne og må stå fritt til å 

kunne velge den leverandør som best oppfyller de konkrete kompetansebehov.  

6. Samlokalisering av studiesenterfunksjoner med RRK, karrieresentre, 

studieverksted/videregående skoler og andre aktører i regionene må etterstrebes og 

gjennomføres i de ulike regionene så fremt det er praktisk mulig.  

7. Aktørene (RKK, studieverksteder/videregående skole, karrieresentre) må inngå i et 

formalisert forpliktende samarbeid. Det innebærer etablering av formelle rutiner for 

samarbeid og avklaring av samarbeidstema og funksjonsfordeling mellom aktørene som 

følges opp kontinuerlig. Det bør etableres felles partnerskap/styringsgrupper med 

representanter for partene og arbeidslivet med ansvar for å følge opp og utvikle samarbeidet.   
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RKK Salten  
 

Ark. 
Jnr. 
Dato 08.05.13 

 
Salten Regionråd, 
v/ Arbeidsutvalget, 
Postboks 915, 
8001 Bodø 
 
 
 

Framtidig organisering av studiesentervirksomheten i Salten, 

 beslutningsgrunnlag 
 
 
Bakgrunn: 

 Med bakgrunn i vedtak i fylkestinget FT015/13 og AU-sak 20/ 13 ønsket Salten Regionråd at det ble 
utarbeidet et beslutningsgrunnlag for den framtidige organiseringen av studiesentervirksomheten i 
Salten. RKK Salten fikk oppgaven med å gjennomføre prosessen. 

 Høringene som hadde gått før disse beslutningene oppsummerte at Salten primært så det 
hensiktsmessig å ha studiesentervirksomheten som en nettverksmodell. Beslutningsgrunnlaget 
under avgrenser seg derfor til dette. 

 Nordland fylkeskommune inviterer nå til søknader på oppstart og utprøving av regionale 
studiesentermodeller for perioden 2013-2016 ut fra noen søknadskriterier. 

Dette beslutningsgrunnlaget: 

 Her beskrives hvordan arbeidet kan iverksettes og utprøves i perioden 2013-2016. 

 Gjennom en evaluering i 2015 må regionrådet da ta stilling til permanent organisering av den 
regionale studiesentermodellen i Salten. 

 
Om prosessen: 

 Det har vært gjennomført et arbeidsmøte 29.04 med deltakelse fra NAV ved TO Indre Salten og 
NAV Nordland, Meløy Bedriftsservice (MBS), RKK Ofoten, Fauske videregående skole, 
Karrieresenteret i Indre Salten, Kunnskapssenteret i Gildeskål (KIG), og KUN senter for kunnskap og 
likestilling (KUN). 

 Universitetet i Nordland (UIN), SALTIN og Bodø Voksenopplæringssenter var også invitert, men 
forhindret fra å delta på møtet. 

 Alle nevnt over har vært invitert inn i det videre prosessarbeidet fram til sluttføring av dette 
dokumentet. 

 
Arbeidsgruppens anbefalinger til regionrådet: 

 Studiesentervirksomheten i Salten (heretter kalt Salten kompetanse) organiseres som en 
nettverksmodell bygd på erfaringene med arbeidet som ble gjort gjennom tidligere «Salten 
kompetanse» som ble initiert av Partnerskap Salten i perioden 2010-2011. Dette skal ligge som en 
del av Saltenstrategiene gjennom vedtak i Salten Regionråd og ha som hovedmål å arbeide for 
strategienes del 4.1 Kompetanseutvikling og 4.3 Rekruttering. 

 «Samlokalisering» skjer gjennom et felles nettsted for kompetanseaktører i regionen. 

 Arbeidet forankres i «programråd for regionalt næringsfond». 

 Regionrådets vedtak skal danne grunnlag for søknad til fylkeskommunen for støtte til oppstart og 
utprøving av studiesentervirksomheten for perioden 2013-2016. 
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 Regionrådet inngår avtale med en aktør for å ivareta prosess- og sekretariatsfunksjon. 

 Regionrådet bør vurdere hvem som skal være kontraktspartner i forhold til fylkeskommunen.  

 Regionrådet bør vurdere hvordan de lokale kompetansemiljøene nevnt i avsnittet «om prosessen» 
over kan være en motor i arbeidet og faglig og økonomisk bærekraftig nok til å være «motor» i 
arbeidet og utøve både en regional og lokal rolle/ funksjon. 

 Regionrådet bør vurdere hvordan Bodø kan være representert i Salten kompetanse på en god 
måte. 

 
Salten kompetanse, en nettverksmodell 
 
Organisering: 
Arbeidsutvalget i regionrådet: 

 Fungerer som prosjektstyre på vegne av regionrådet. 
Det etableres et regionalt nettverksråd med samarbeidsavtaler mellom disse aktørene: 

 NAV ved både tjenesteområde Indre og Ytre Salten, Universitetet i Nordland, Karrieresenteret 
Indre Salten, Bodø voksenopplæring, Fauske videregående skole (OPUS Fauske), KUN, KIG, SALTIN, 
MBS og RKK Salten.  

Det etableres lokale kompetansenettverk/ kompetanseklynger mellom disse aktørene: 

 Det inviteres til å etablere lokale kompetansenettverk/ kompetanseklynger i samarbeid mellom 
bl.a. arbeidslivet, NAV, Karrieresenteret, videregående skole og opplæringskontor. Der det er 
naturlig kan dette arbeidet ledes av lokal representant i det regionale nettverksrådet.  

 Kommunene har en aktiv rolle i etablering av disse. 

  Med erfaringen fra tidligere Salten kompetanse (2010-2011) vil det bli vurdert om disse 
nettverkene skal være i den enkelte kommune/ samarbeid mellom kommuner. Det kan være 
naturlig med samarbeid mellom kommunene slik: Meløy/ Gildeskål, Beiarn/ Saltdal, Fauske/ 
Sørfold, Steigen/ Hamarøy, Bodø. 

 Kompetansenettverkene/ kompetanseklyngene er viktige for å bygge attraktivitet og kunnskap og 
skal ha evnen til å se arbeidslivets interesser og behov og legge til rette for lokale løsninger i 
samarbeid med utdanningsmiljøer. Gjennom dette arbeidet vil det tydeliggjøres behovet for lokalt 
samarbeid. 

 
Mål: 
Kompetanseutvikling og rekruttering av arbeidskraft er en viktig utfordring i regionen. 
Det blir derfor viktig med behovskartlegging, kontakt med tilbyderne og legge til rette for fleksible 
tilbud til rett tid (motor, megler og møteplass). 

 Utarbeide handlingsplan med mål og resultatindikatorer bygd på behovskartlegging. 

 Etablere samarbeid mellom/ og avtaler med aktørene både når det gjelder behov, tilbud og 
praktisk gjennomføring. 

 Motivere og medvirke til at flere voksne får muligheter for etter- og videreutdanning, velge 
kompetansestrategier, inngå avtaler og gjøre arbeidet operativt. 

 Vurdere behov for lokale studiesenterfunksjoner. 

 Legge til rette for utdanning, kompetanseutvikling og framtidig rekruttering i samsvar med 
behovet både i offentlig og privat virksomhet gjennom spesielt fokus på dette: 

Prioriterte tiltak i utprøvingsperioden: 
1. Arbeidsmarkedsinformasjon og behovskartlegging. 
2. Fagbrev. 
3. Rekruttering til høyere utdanning. 
4. Arbeidskraftreserven. 
5. Minoritetsspråklige. 
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Fasene i arbeidet: 

 13 14 15 16 

1. Regional forankring gjennom Salten Regionråd      
2. Etablering av Salten kompetanse; regionalt nettverksråd.      
3. Søknad fylkeskommunen vedr. regional studiesentermodell      
4. Formalisering av samarbeidet mellom aktørene.        
5. Arbeid med de prioriterte tiltakene        
6. Etablering og drift av lokale kompetansenettverk        
7. Evaluering av effekter, graden av operasjonalisering       
8. Salten Regionråd, strategier for varig drift        

 
Om fasene: 

1. Det anses som viktig at en studiesentermodell i Salten både er forankret i Salten Regionråd og 
at arbeidet er en del av Saltenstrategiene. 

2. Det er regionrådet event. gjennom AU som finner en kontraktspartner, konstituerer Salten 
kompetanse (nettverksrådet) og legger føringer for arbeidet. Dersom regionrådet/ Partnerskap 
Salten ønsker rask iverksetting av arbeidet er det behov for en regional finansiering fram til 
svar på søknad til fylkeskommunen. I praksis betyr nok dette ut 2013. 
Det er naturlig at arbeidsutvalget i regionrådet er styringsgruppe for Salten kompetanse. 

3. Høsten 2013 søker regionen fylkeskommunen om støtte til arbeidet med den regionale 
studiesentermodellen. Det kan være naturlig at det er arbeidsutvalget i regionrådet som søker. 

4. For at ha forutsigbarhet både når det gjelder tiltak og spesielt økonomi/ finansiering er det 
nødvendig med et formalisert og forpliktende samarbeid. Dette gjelder både 
samarbeidsrutiner, beslutningsprosesser og funksjons-/ oppgavefordeling. 

5. Det utarbeides en handlingsplan som beskriver tiltakene på kort og lang sikt. I denne er tiltak, 
roller og finansiering beskrevet. 

6. Fleksibel og tilpasset opplæring forutsetter lokal gjennomføring og gjerne kombinert med at 
man er i et arbeidsforhold. I tillegg til det regionale kompetansenettverket er det derfor 
naturlig med lokale arbeidsgrupper både for å arbeide med lokale behov og gjennomføring av 
tiltak. 

7. Fylkeskommunen inviterer til et utviklingsarbeid hvor de kan delfinansiere oppstart og 
utprøving av studiesentervirksomheten i perioden 2013-2016. Dersom man etter denne 
perioden skal over på permanente ordninger er det behov for en god vurdering av effektene 
og graden av operasjonalisering. Det er naturlig at arbeidsutvalget i regionrådet sørger for 
denne evalueringen. 

8. Ut fra arbeidet i prosjektperioden og evalueringen er det naturlig at regionrådet i 2016 ser på 
hvilke regionale kompetansestrukturer man vil ha i Salten. 

 
 
Formalisering av samarbeid, samlokalisering og lokale funksjoner 

 Formalisering av samarbeidet: Flere av samarbeidsaktørene er allerede kjent for hverandre, men i 
en nettverksmodell er det nødvendig at driveren har legitimitet, og at nettverket har kjøreregler 
og rutiner for samarbeidet og en felles forståelse av finansieringsmodeller og økonomi. Dette vil 
være med på å skape ryddighet og gode relasjoner. Det er naturlig at dette ligger til Salten 
kompetanse. 

 Samlokalisering: Fylkeskommunen oppfordrer til samlokalisering og fusjoner og det vektlegges 
behovet for en koordinerende enhet. I utviklingsarbeidet «må derfor samlokalisering og 
sammenslåing inngå i arbeidet». Med bakgrunn i allerede eksisterende kompetansemiljø, 
studiesentervirksomhet og geografi vurderes dette som lite hensiktsmessig som et startpunkt, 
men at dette vurderes i 2015. 
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Det anbefales at det iverksettes et arbeid med felles nettsted for kompetanseaktørene. Det bør 
derfor vår «virtuell samlokalisering» 

 Lokale funksjoner: Skal man lykkes med arbeidet må det være balanse mellom de regionale 
føringene og lokal veiledning/ oppfølging og tilrettelegging av kompetansetiltak. Det betyr at det 
bør etableres lokale kompetansenettverk. 

  
 
De lokale fagmiljøene og studiesentrene i regionen: 

 Aktører som KUN, KIG, MBS, SALTIN, Karrieresentrene etc. ivaretar også en viktig og nødvendig 
veiledning og oppfølging. KUN og KIG har også tradisjon på å være en studiesenteraktør. Skal de 
fortsatt være noder/ studiesentre må det arbeides for at disse har en bærekraftig finansiering og 
tydelig eierskap. Dette vil være med på å skape forutsigbarhet og uttrykkes i søknaden om 
utvikling av regional studiesentermodell. Det anses som viktig at regionrådet også avklarer dette i 
fase 8 i arbeidet nevnt over. 

 
 
Finansiering av virksomheten 
Regionale næringsfond i Salten: 
2013:   Finansierer etablering og drift av nettverksrådet Salten kompetanse. 
2014-2016:  Delfinansierer prosjektdrift av nettverksrådet. 
 
Fylkeskommunen: 
2014:  Drift av Salten kompetanse søkes dekket gjennom søknad høsten 2013. 
  Delfinansiere de lokale kompetansenettverkene. 
 
Økonomiens hoveddeler: 
Møter: 
I starten av et utviklingsarbeid er det viktig at medlemmene kommer sammen ofte for å skape «kultur 
for innovasjon og utvikling.» 

 Salten kompetanse møtes 6 dager pr. år. I tillegg beregnes det at flere av deltakerne har arbeid 
med lokal oppfølging og/ eller drift av lokale arbeidsgruppe. 

 I tillegg beregnes det reiser og møter med kompetansemiljø og arbeidsliv. 
 
Prosjektstillinger: 
Det er et betydelig arbeid som skal gjøres og mange av prosessene er tidkrevende. Dette sett i 
sammenheng med regionens størrelse tilsier at det må avsettes tilstrekkelig med tidsressurs til 
arbeidet. 

 Det beregnes kontraktspartner i 50 % prosjektstilling. 

 Det beregnes frikjøp av medlemmer i Salten kompetanse på til sammen 150 %. 
Administrasjon: 

 Det avsettes ikke midler til kontorhold, administrasjon etc. Det forventes at dette er egeninnsats. 
Utdanningstilbudene/ tiltakene: 

 Dette dekkes gjennom egenandeler, annen finansiering og/ eller delfinansiering gjennom 
regionrådets partnerskapsmidler knyttet til pkt. 4.1 Kompetanseutvikling. 
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 2013 2014 2015 

Utgifter    

 Etablering/ drift av nettverksrådet i Salten kompetanse 40.000 100.000 100.000 

 Kontraktspartner, 50 % stilling 100.000 300.000 300.000 

 De lokale kompetansenettverkene inkl. frikjøp (150%) 300.000 900.000 900.000 

Inntekter     
Salten Regionråd/ regionale partnerskapsmidler     

 Utarbeide beslutningsgrunnlag og evaluering 70.000  50.000 

 Delfinansiering av prosjektdrift 40.000 100.000 100.000 

Nordland fylkeskommune    

 Søknad regionalt næringsfond 330.000 1.200.000 1.150.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På vegne av arbeidsgruppa som har utarbeidet beslutningsgrunnlaget. 
 
 

 
Per Jon Olsen 
RKK Salten 
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SR-sak 23/13 ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING - 
DISKUSJONSSAK 

  

 Bakgrunn 
 Spørsmål om Arbeidsutvalgets sammensetning ble tatt opp i regionrådets møte 28. februar – 

1. mars i år under SR-sak 07/13. Regionrådet ba om at Arbeidsutvalget ser på 
sammensetningen av organet og at det legges fram en sak i neste regionrådsmøte. 

  
Dagens sammensetning er regulert gjennom vedtektenes § 4, og lyder som følger: 
 
“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.” 

 
 I dag er 5 av 9 kommuner representert i arbeidsutvalget. 
 Hamarøy, Bodø, Fauske, Meløy og Beiarn er representert, mens Steigen, Saltdal, Gildeskål 

og Sørfold ikke er representert. 
 
 Det har vært en fast praksis at leder av rådmannsgruppa har vært representert i 

Arbeidsutvalget, samt at en av varamedlemmene har vært en rådmann. 
 
Beskrivelse 
Arbeidsutvalget drøftet saken i sitt møte den 24. mai, og ønsker å legge saken frem for 
diskusjon i regionrådets møte. Dette for å få innspill for å definere rammene for en eventuell 
endring av Arbeidsutvalgets sammensetning.   
 

 Det er flere ulike alternativer måter å sammensette arbeidsutvalget på, som kan drøftes: 
  

1. Arbeidsutvalgets funksjonsperiode settes til 2 år i stedet for 4 år.  
2. Arbeidsutvalget kan utvides til at alle kommunene er representert. 
3. Arbeidsutvalget består som tidligere. 
4. Andre forslag 

 
 
Vurdering  

  
Alternativ 1: 

 Dersom man velger alternativ 1 rulleres arbeidsutvalget hvert andre år. Dette bidrar til at alle 
kommunene kan sitte i arbeidsutvalget i løpet av en valgperiode. 

 
 Alternativ 2: 
 Alle kommunene er representert, men utvalget kan da bli i største laget. 
 
 Alternativ 3: 
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 Det foretas ingen endringer av arbeidsutvalget. Fordelene ved dagens sammensetning er at 
utvalget ikke er for stort, samt at det er en god blanding mellom små og store kommuner. 

 
 Arbeidsutvalget ber om innspill fra regionrådet på hvordan arbeidsutvalget kan 

sammensettes i framtiden. Dersom man velger å endre sammensetningen må man også 
foreta en vedtektsendring. Det tas sikte på å legge fram en beslutningssak i regionrådets 
møte i september.  

  

Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget legger fram en sak til regionrådet i møtet i september 2013, med de innspill 
som framkom i møtet. 

 

Bodø, den 31.05.2013 

 
  
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
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SR-sak 24/13 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE 
Under dette punktet gis det anledning til å ta opp saker som den enkelte kommune ønsker 
drøftet / vedtatt i Regionrådet. Slike saker kan være:  
− forslag til felles uttalelser, 
− innspill til regional og statlig myndighet,  
− prosjektideer, 
− etc.  
Det gis også anledning under dette punktet å ta opp saker i egen kommune hvor det ønskes 
regional drahjelp.  
 

a) Fra Fauske kommune v/rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet: 
 
Regjeringens mineralstrategi 
Vedlagt følger en uttalelse fra Fauske kommune angående regjeringens mineralstrategi. 
Fauske kommune ber om regionrådets støtte med hensyn til de prinsipielle punkt som tas 
opp i dokumentet. 

 

 

 

Bodø, den 31.05.2013 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
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REGJERINGENS MINERALSTRATEGI

Vedlegg: Vedlagt følger regjeringens mineralstrategi

Saksbehandlers vurdering:

Som vedlegg følger regjeringens mineral strategi til behandling i Planutvalget og
Kommunestyret. Regjeringens mineral strategi utgjør et viktig dokument for Fauske kommune i
den videre satsning innenfor området mineraler. Det er derfor at dokumentet undergår en
behandling i både Planutvalg og Kommunestyret.

Fauske kommune har allerede tatt en rekke viktige steg på veien mot å etablere ny drift i
Sulitjelma. Blant anet gjennom å vedta et 3 årig prosjekt hvor prosjektrnålene er;

. Få økt verdiskapning innen næringslivet i Fauske med utgangspunkt i mineralske

ressurser i Fauske
. Utvikle et nært samarbeide med Nordland fylkeskommune om videre næringsutvikling

basert på mineralske ressurser i Fauske
. Få en best mulig kartlegging av mineralske ressurser i Fauske, og

. Styrke Fauske kommune som tilrettelegger for næringsutvikling basert på mineralske
ressurser.

For å drive frem dette prosjektet har vi ansatt en egen prosjektleder som tiltrer stilingen iløpet av
høsten 2013. Prosjektleders oppgave vil da være å følge opp kommunens vedtatte
mineralstrategi.

Regjeringens mineralstrategi setter fokus på flere aktuelle utfordringer i dette arbeidet. Spesielt
pekes det på kommunens saksbehandling, ivaretakelse av miljøhensyn, kompetanse,
samfusansvar mv. Samtlige av disse områdene vil kreve en ikke ubetydelig innsats av Fauske
kommune. Etter rådmanens mening har Fauske kommune gjennom arbeidet med å få på plass
en egen mineralstrategi lagt et svært godt grunlag for den videre prosess. Kommunestyrets
vedtak om å rullere arealplanen er viktig for å legge til rette for næringen.



Med bakgru i regjeringens mineral strategi har Utmarkskommunenes Sammenslutning (UUS)
brakt opp to problemstilinger til diskusjon;

. Mineralstrategien åpner for at staten gjennom statlig arealplan kan overstyre

kommunenes planarbeide. USS mener at forslaget uthuler kommunenes
arealplanyndighet uten at nødvendige gruer for et slikt inngrep foreligger.
Rådmannen pI'nsipielle syn er at arealplanyndigheten er en grunnpilar i det lokale
selvstyre og således ikke skal rokkes ved. Men det kan tenkes to forhold som kan trekke i
retning av at statlige myndigheter utfører visse plantiltak; det ene forholdet er
kommunenes planapasitet kan være begrenset både mht kunnskap om
planleggingsspørsmål innenfor mineralnæringen, men også ren kapasitet til å utføre
saksbehandlingen. Imidlertid blir det også et spørsmål om hvilken kapasitet statlige
myndigheter har til å utføre denne oppgaven. Dermed blir antakelig spørsmålet til slutt
hvordan statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter kan samarbeide om å
utvikle kapasitet og kunskap innenfor plan og bygningsloven knytet til
mineralnæringen. Det andre momentet som taler for at staten gjeme kan ivareta
planfunksjoner er at de da vil møte statlige særinteresser med sine mange innsigelser.
Noe som kan være en nyttig erfaring. Ofte får kommunene kritikk for sendrektighet i
planarbeidet, mens saneten i mange tilfeller er at innsigelser medfører behov for

ytterligere saksbehandling, gjentatte politiske behandlinger, offentlig ettersyn i flere
ruder mv.

'I

. Den andre problemstilingen som USS tar er opp er fordelingen av verdiskapningen fra
mineralnæringen. Verdifulle mineraler utgjør for noen kommuner en verdifull
naturessurs, men de offentlige inntekter utvinningen av slike ressurser gir, går
utelukende til staten. Etter rådmanens mening har man gjennom nåværende
kraftregime skapt en grunnleggende aksept for at kommunene har krav på en varig andel
av verdiskapningen fra vanaftutbygginger. Derfor har kommuner som Fauske store
inntekter fra eks salg av konsesjonskraft som nettopp er kommunens andel av
verdiskapningen etter å ha avgitt naturressurser. Den same problemstilingen er også
aktuell innenfor marin sektor hvor kystkommunene nå jobber aktivt for å fremme det
same prinsippet overfor oppdrettsnæringen. I dag avgir en kystkommune areal til
oppdrettsaktiviteter uten at kommunen får direkte verdier tilbake. Kystkommunene har
foreløpig ikke fått gjennomslag for hverken avgift på biomasse, arealavgift el andel av
det som må betales til staten for å få konsesjonen (untatt eiendomsskatt på anlegg).
Rådmanen er av den prinsipielle oppfatning at når en kommune avgir naturessurser så
skal kommunen ha en varig andel av verdiskapningen. Enten det gjelder kraft, oppdrett,
mineral eller andre naturessurser. Derfor er det betimelig at problemstilingen diskuteres,
også med bakgrun i at kommunene ikke har andel i selskapsskatten. Noen vil mene at en
skattelegging av mineralnæringen til fordel for kommunene, vil øke den samlede skatte-
og avgiftsbelastning. Det vil etter rådmanens mening være feil signal til en næring som
er kapitalkrevende, spesielt i oppstarsfasen. Rådmannen argumenterer for en fordeling
av eksisterende skatte -og avgifter til fordel for kommunene. Når vi ser hvordan staten
har forvaltet sitt eierskap i Sulitjelma mht opprydding er det ikke urimelig å forlange at
kommunene i fremtiden får en direkte andel i verdiskapningen basert på at dette er varige
inngrep i naturen med en påfølgende foruensningsproblematikk. I tilegg kommer
mulige fremtidige endrede driftsformer innenfor bergverk hvor mannskaper vil være
bosatte andre steder og fraktes inn til gruvene i en form for ((turnus)). Dermed vil ikke
kommunen oppleve en større økning i fastboende med de skatteinntekter vi da går glipp
av.



Etter rådmannens mening er det også betimelig at Fauske kommune tar en ledende posisjon blant
norske kommuner i det videre arbeidet. Nordland fylkeskommunes vedtak om å etablere en
fagskole innenfor bergverksfaget fom høsten 2013 er med på å legge et fremtidig grunnlag for
Fauske som et kompetansesenter innenfor mineralnæringen.

Saken fremmes til debatt og uten innstiling fra rådmanen.

INNSTILLING:

*

PLUT-022/13 VEDTAK- 16.04.2013

Saken ble enstemmig vedtatt sendt kommunestyret til politisk diskusjon.

KOM-029/13 VEDTAK- 08.05.2013

Ottar Skjellhaug (AP)og Ronny Borge (H) foreslo:
MineralrneIdinga tas til orientering.

Fauske kommune er positiv til regjeringens strategi for mineralnæringen som legger
grulag for en fremtidsrettet og forsvarlig mineral utvinning i Norge.
Den legger et nyttig grulag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi og
arealplanleggingen.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdaning og kompetanseutvikling
innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et kompetansesenter for
mineralnæringen på Fauske.

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med
næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i
kommunen blir ivaretatt.

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av mineralutvinning
i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for mineralkommuner, for å samjøre
felles interesser overfor nasjonale myndigheter og mineralbransjen.

AP/H's forslag ble trukket.

Følgende omforente forslag ble fremmet:



MineralrneIdingen tas til orientering og Fauske kommune er positiv til at den foreligger.
Den legger et nyttig grunnlag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi og
arealplanleggingen.

Videre tilslutter kommunestyret seg rådmannens vurdering i saken, og innlemmer den i
kommunens videre arbeid med mineralstrategien.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdanning og kompetanseutvikling
innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et kompetansesenter for
mineralnæringen på Fauske.

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med
næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i
kommunen blir ivaretatt.

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av mineralutvinning
i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for mineralkommuner, for å samkjøre
felles interesser overfor nasjonale myndigheter og mineralbransjen.

Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Mineralmeldingen tas til orientering og Fauske kommune er positiv til at den foreligger.
Den legger et nyttig grunnlag for arbeidet med Fauske kommune sin mineralstrategi og
arealplanleggingen.

Videre tilslutter kommunestyret seg rådmannens vurdering i saken, og innlemmer den i
kommunens videre arbeid med mineral strategien.

For Fauske kommune er det viktig å tilrettelegge for utdanning og kompetanseutvikling
innenfor bransjen. Vi vil derfor arbeide for å få etablert et kompetansesenter for
mineralnæringen på Fauske.

Fauske kommune må i best mulig grad sørge for gode avtaler, i samarbeid med
næringsaktørene, slik at de lokale og regionale ringvirkningen av mineralvirksomhet i
kommunen blir ivaretatt.

Fauske kommune vil ta en fremtredende rolle i fremtidig forvaltning av mineralutvinning
i Norge, og bidra til at det etableres en felles arena for mineralkommuner, for å samkjøre
felles interesser overfor nasjonale myndigheter og mineralbransjen.

o/~r¡:t~ s
~'i L sann 10

Utskrift sendes:
Enhetsleder plan/utvikling
Rådmannen til videre forføyning
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