
   
  

 
 
 
 

 

REFERAT    

FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 26. JANUAR 2018 I BODØ 

Til stede: Petter Jørgen Pedersen 
Lars Kr. H. Evjenth 
Jørn Stene 
Hege Sørlie   
Monika Sande  
Rolf Kåre Jensen 

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen 
Heidi Robertsen 
 

 
Ida Pinnerød hadde meldt forfall.  
 
Petter Jørgen Pedersen ledet møtet. 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
 
 

 

AU-SAK 01/18 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i AU 3. november og epostmøte 6. desember 2017 godkjennes. 
 
 
 

AU-SAK 02/18 ORIENTERINGER 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 

A. Personell 
B. Nytt mobilt telefonsystem 
C. Dagskonferanse for Salten vedrørende arealplanlegging for næringsutvikling 
D. Næringsprisen for kvinner i Nordland, 2017 
E. Eksterne møter som sekretariatet har deltatt på 
F. Referat fra møte i OSO 
G. Aktivitetskalender Nord-Norges Europakontor 
H. Referat fra styremøte i Felles Ansvar i Salten 
I. Seminar om rekruttering og stabilisering i kommunehelsetjenesten 
J. Prosjektrapport Filmfest Salten 2016 - 2017 
K. Nye vedtekter for Jernbaneforum Nordland 

 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
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AU-SAK 03/18 OPPNEVNING AV ARBEIDSGRUPPE FOR Å VURDERE OG UTREDE 

FELLES GODE LØSNINGER FOR AFT- OG VTA-BEDRIFTER I SAL-

TEN 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

Enstemmig vedtak: 

1. Arbeidsutvalget oppnevner følgende til å sitte i arbeidsgruppen: 

Wenche Skarheim (leder) Saltdal kommune 

Børge Bøyum   Bodø Industri 

Tore Bjørnvik   Meløy Arbeidstreningssenter 

Stephen Fu   Galvano Tia 

Bente Ludvigsen  Steigen Vekst 

Helge D. Akerhaugen Gildeskål kommune 

2. Arbeidsgruppen får følgende mandat: 

1. Avklare det aktuelle utfordringsbildet ift AFT og VTA plasser for arbeidsmarkeds- 

og vekstbedriftene i Salten. Herunder: 

i. Utvikling ift konkurranseutsetting av disse tiltakene 

ii. Endringer i NAV-systemet 

iii. Rammebetingelser for AFT- og VTA-bedrifter 

iv. Utfordringer ift organisering 

v. Utvikling av bedriftene 

2. Lage en oversikt over eksisterende AFT- og VTA-bedrifter i Salten. Oversikten 

bør inneholde utfordringer ift rammebetingelser, organisering, innhold i virksom-

hetene og utviklingsplaner og muligheter for videreutvikling av de lokale tilbude-

ne. 

3. Skissere tiltak for regional samhandling. Herunder: 

i. Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

ii. Samordna opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

iii. Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av 

lokal arbeidsmarkeds- og velferdsproduksjon, herunder å se på 

muligheter ift: 

1. Kompetanseutvikling  

2. Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 

3. Sekretariatsleder er sekretær for arbeidsgruppen. 

4. Arbeidsgruppen overleverer et diskusjonsnotat til Arbeidsutvalget i møtet den 23. 

mars 2018.  

 
 
 

AU-SAK 04/18 RYDDEPROSJEKT I SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018.  

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd tar saken til orientering og ber om at det jobbes videre med prosjektet i 

tråd med prosjektbeskrivelsen. 
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2. Det forutsettes at kommunene får på plass kontrakt med grunneierne innenfor gitte frister. 

 
 
 

AU-SAK 05/18 OPPFØLGING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED NORD-NORGES 

EUROPAKONTOR 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 
 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd er fornøyde med partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europa-

kontor i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2018– 30.06.2020. 

 

2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2020 hvor det tas stilling til om part-

nerskapsavtalen skal forlenges. 

 

3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000

Beiarn 15 000

Bodø 15 000

Hamarøy 15 000

Fauske 15 000

Gildeskål 15 000

Meløy 15 000

Rødøy 15 000

Saltdal 15 000

Steigen 15 000

Sørfold 15 000

SUM 250 000

Finansiering

 
Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes AUs disposisjons-

fond. 

 

4. Regionrådets arbeidsutvalg får i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som gis full-

makt til å følge opp partnerskapsavtalen mot Europakontoret på vegne av Salten Re-

gionråd.  

 

5. Rådmannsutvalget er kontaktpersoner for kommunene opp mot Regionrådet og 

Nord-Norges Europakontor.  

  

 

 

AU-SAK 06/18 FORSLAG TIL ENDRING I VEDTEKTER JF. SR-SAK 50/17 REGION-

RÅDETS ROLLE OG FOKUS 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 
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Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd vedtar følgende endring av vedtekter for Salten Regionråd:  
 

§ 1. Formål 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gilde-
skål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

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

 å samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
 å profilere Salten og ivareta regionens interesser utad 
 økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
 å medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommu-

nene 
 

§ 2. Sammensetning (uendret) 
 

§ 3. Oppgaver 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 

- vedta mål og arbeidsprogram 
- vedta budsjett og regnskap 
- behandle større og prinsipielle saker 
- velge styre 
- velge leder og nestleder som også leder styret 
- treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 

§  4. Styret 

Styret skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styret velges blant de som har 
møterett i Regionrådet. 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommune-
valgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år. 

Styret forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart 
ved lønnsforhandlinger. 

Styret kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

§  5. Protokoll 

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes av styret og Regionrådet. 

Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartne-
re. 

§  6. Stemmerett 

I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.  

Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført. 

I styret har alle medlemmer stemmerett. 

Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at styret skal være vedtaksført. 

Vedtak i Regionrådet og i styret gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor styret har avgjø-
relsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for Regionrådet. 
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§  7. Sekretariatet 

Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.   

Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 

Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 

Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  

Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da arbeidsgi-
veransvaret. 

Daglig leder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyndighet på 
Regionrådets vegne. 

§  8. Økonomi 

Budsjett for hele regionrådets virksomhet for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
følgende modeller: 

 grunnfinansiering 

 innbyggertall ved siste årsskifte 

 nytteverdi 
Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  
Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 
Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

§  9. Endring av vedtekter (uendret) 

§ 10. Uttreden og oppløsning (uendret) 
 
 

Vedtektsendringene oversendes til kommunene i Salten Regionråd, for godkjenning av 
kommunestyrene. 

 

 
 

AU-SAK 07/18 ETABLERING AV ET REGIONALT ETTERVERNSTEAM INNEN RUS 

OG PSYKIATRI I SALTEN – FORSLAG TIL 3-ÅRIG PROSJEKT 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd er positive til å igangsette ei tre-årig satsing/prosjekt for å etablere 

et regionalt ettervernsteam innen rus og psykiatri i Salten.  

2. En slik satsing/etablering skal skje i henhold til framlagte prosjektplan.  

3. Prosjektet forutsetter at ekstern finansiering kommer på plass og at kommunene gir 

sin tilslutning til prosjektet. 

4. Ettervernsteamet skal være ambulant og skal lokaliseres i Fauske kommune. Fauske 

kommune er vertskommune for satsingen. 
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AU-SAK 08/18 BUDSJETTFORUTSETNINGER FOR INTERKOMMUNALE SELSKAP 

OG SAMARBEID   
Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

 

 

AU-SAK 09/18 STRATEGIPLAN HAVBRUK SALTEN 2017 - 2027 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd tar Strategiplan for havbruk i Salten 2017 – 2027 til etterretning. 

Salten Regionråd vil jobbe for at Salten skal bli et nasjonalt kraftsenter innen havbruk. 

Salten Regionråd anbefaler at det jobbes videre med å se på mulighetene for å etablere en 

3-årig satsing innenfor havbruk/marine næringer med utgangspunkt i Strategiplan for hav-

bruk i Salten 2017 – 2027.  

 

 

 

AU-SAK 10/18 UTKAST TIL SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SALTEN REGIONRÅD 

OG NORD UNIVERSITET 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Arbeidsutvalget er tilfreds med første utkast til samarbeidsavtale mellom Salten Region-

råd og Nord universitet, og ber om at sekretariatet jobber videre med avtalen i tråd med 

de innspill som framkom i møtet. 

2. Et endelig utkast til avtale legges fram for regionrådet den 31. mai – 1. juni 2018. 

 

 

 

AU-SAK 11/18 BODØ KOMMUNE – KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL – 2018 – 

2030 - HØRING 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

 

Enstemmig vedtak: 

Bodø kommunes visjon, hovedmål og satsingsområder harmonerer godt med Salten Re-
gionråd sine Saltenstrategier 2016 – 2020 og det ønskede fremtidsbilde regionen har mot 
2030.  

Arbeidsutvalget i Salten Regionråd har følgende innspill: 

Bolyst, trivsel og livskvalitet 

Bodøs kommunes folkehelsearbeid handler om planlegging og tilrettelegging for gode og 
meningsfulle liv. Kommunen ønsker å skape levende og inkluderende lokalsamfunn med 
møteplasser for egenaktivitet og sosiale fellesskap. Mangfold trekkes frem som en viktig 
ressurs. Delmålene Bodø har formulert er i overenstemmelse med Saltenstrategiene. 
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Forutsigbarhet i samarbeidet med frivillig sektor, samisk tilstedeværelse og kultur, inklude-
ring av tilflyttere og innvandrere, samt gode levevilkår for alle er ikke bare viktige mål for 
Bodø, men hele Salten.  

Målsettingen for Salten er at befolkningen forblir i regionen. Dersom Bodø ansees som en 
attraktiv by å bo i kan det demme opp for utflytting til større byer utenfor regionen.  

Kultur er med på å gi meningsfylte liv - og er derfor å anse som folkehelsearbeid. Sosiale 
forskjeller kan føre til ulike muligheter til å delta i kulturaktiviteter. Det er viktig at kommune-
ne er oppmerksom på dette og setter inn tiltak som gjør deltakelse mulig uavhengig av de 
økonomiske forutsetningene.  

Kulturbyen Bodø 

Også under «Kulturbyen Bodø» har kommunen målsettinger i overenstemmelse med Sal-
tenstrategiene. Det snakkes om å se byen i et europeisk perspektiv, kulturens rolle som 
samfunnsutvikler, for menneskers identitet og livskvalitet.  

Bodø kommune viser en offensiv side som vil komme hele regionen til gode. Bodøs rolle 
som motor for regionen innenfor kultur kunne med fordel vært fremhevet enda tydeligere - . 
«Et europeisk kulturhovedstadsår skal løfte Bodø OG …». Bodø er helt avhengig av å skape 
begeistring utenfor Bodø for å få til et samarbeid som er avgjørende for å dra europeisk kul-
turhovedstad i land. Salten vil gjerne ta aktiv del i realiseringen av Bodø som Europeisk kul-
turhovedstad i 2024. 

Bodø huser mange festivaler og arenaer som har besøkende fra hele regionen. Byens kul-
turliv er derfor av betydning for hele regionens kulturliv. Bodø har også søkt om en del midler 
til stillinger som skal ha en regional profil. Nevner eksempelvis ansettelse av filmressurs i 
Stormen bibliotek.  
Det snakkes mye om store arrangement og festivaler, og mulighetene som ligger i disse. I 
dette ønsket om å vokse, bli internasjonal, må ikke de regelmessige og mindre synlige, men 
likefullt viktige, arenaene for kulturutøvelse glemmes. Barn og unges mulighet til å delta i 
idrett er trukket frem, men det kan se ut som barn og unges rettighet til å delta i kreative fag 
i kulturskolen (jfr. Kulturskoleloven) er falt mellom to stoler. 

Vekstkraft og regional utvikling 

Arbeidsutvalget vil spesielt peke på Bodø kommune sin rolle som motor i nord – viktigheten 
av å styrke næringssamarbeidet i regionen og utvikle en felles strategi innenfor utvalgte næ-
ringer som havbruk, mineral, reiseliv og matkultur, industri og «grønn industri».  Det blir også 
viktig at regionen i fellesskap kan legge til rette for god samhandling mellom næringsliv, ut-
danning, universitet og offentlig forvaltning.  
Salten Regionråd har gjennom Saltenstrategiene gitt sin støtte til Bodøs store prosjekter «Ny 
by – ny flyplass» og «Smart City», og vil selvfølgelig følge disse med stor interesse i årene 
fremover. 
 
 
 

 

AU-SAK 12/18 SØKNAD OM TILSKUDD – MARKERING AV SALTEN KULTURSAM-

ARBEIDS 10-ÅRS JUBILEUM 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 

 

 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidsutvalget Salten Regionråd bevilger inntil kr 15.000,- fra AUs disposisjonsfond for å 
markere Salten Kultursamarbeids 10 årsjubileum. 
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AU-SAK 13/18 DISKUSJONSSAKER 

Det vises til saksfremlegg datert 17.1.2018. 
 

a) Saksliste møte i regionrådet 15. februar 2018 
Møtet planlegges videre etter fremlagte forslag og innspill som kom i møtet. 
 

b) Dyretragediene langs Nordlandsbanen – svar fra Samferdselsdepartementet 
Tatt til orientering. 
 

c) Invitasjon av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite til Salten 
Invitasjon sendes i tråd med innspill som kom i møtet.  
 

d) Markering av Rødøy kommune inn i Salten Regionråd 
Markering skjer på første møte i regionrådet. 

 

e) Rekruttering av helsesøstre til Nord-Norge  
Arbeidsutvalget ber rådmennene melde inn status i kommunene. 

  

f) Kommunale vigsler 
Salten Tingrett gir veiledning til kommunene som har behov for det.  

 
 
 
 

AU-SAK 14/18 UTTALELSE: RV 80 SANDVIKA – SAGELVA MÅ UTBEDRES UMID-

DELBART 

Det vises til saksfremlegg datert 25.1.2018. 

Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd slutter seg til Fauske kommune sin uttalelse vedrørende snarlig utbedring 
av RV 80 Sandvika - Sagelva.  

Salten Regionråd forventer at nasjonale myndigheter i nær framtid prioriterer vegstrekningen 
og iverksetter tiltak i tråd med foreliggende planer, slik at en utbedring av vegstrekningen får 
sin oppstart i løpet av 2018. 
 
 
 
 
 
Møtet slutt kl. 14.15 
 

Neste møte i AU blir fredag 23. mars 2018 kl. 10.00 – 15.00 hos Salten Regionråd 

 

Bodø, den 26.1.2018 

Salten Regionråd 

Petter Jørgen Pedersen (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.) 
leder sekretariatsleder 

  
Heidi Robertsen (sign.) 
referent   


