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MØTE I REGIONRÅDET 5. – 6. JUNI 2014  

 MOLDJORD SKOLE PÅ MOLDJORD I BEIARN 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Beiarn 
SR-sak     14/14 Interkommunale eierstrategier i Salten  
  Advokat Vibeke Resch-Knudsen innleder 

SR-sak     15/14 Oppfølging av SR-sak 02/14 – forslag til utredningsprogram 
  Nordlandsforskning v/Arild Gjertsen presenterer utredningsprogrammet 

SR-sak     16/14 Framtidige samferdselsløsninger 
SR-sak     17/14 Ingeniørutdanning i Bodø v/Høgskolen i Narvik  
  Høgskolen i Narvik v/Knut Sæther orienterer 

SR-sak     18/14 Generalforsamling Salten Invest AS 

SR-sak     19/14 Årsmøte Salten Friluftsråd 

SR-sak     20/14 Årsmøte Salten Kultursamarbeid 
SR-sak     21/14 Årsrapport Felles Ansvar i Salten 

SR-sak     22/14 Referat fra forrige møte 
SR-sak 23/14 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmannsgruppa 
SR-sak  24/14 Årsmelding og årsregnskap 2013 
SR-sak     25/14 Valg av nye representanter til Arbeidsutvalget  
SR-sak     26/14 Håndtering av fravær i regionrådet 
SR-sak     27/14 Flytting av regionrådsmøtet i november 2014 
SR-sak     28/14 Uttalelse vedrørende omfordeling av fylkeskommunale midler m.m. 
SR-sak     29/14 Uttalelse vedrørende resolusjon fra Utmarkkommunenes Sammenslut-

ning (Forslag til uttalelse legges fram i møtet) 

SR-sak 30/14 Innmeldte saker fra kommunene 
a) Gildeskål kommune: SALT – regional støtte 

  b) Fauske kommune: Orientering om fengsel på Fauske 

  c) Saltdal kommune: Uttalelse vedrørende rovviltforvaltningen 

  
 
 
Praktiske opplysninger 
Møte på Moldjord skole og overnatting på Beiarn Vertshus. Rådmennene overnatter på Beiarn Hotell, Storjord (fra onsdag) 
Torsdag 5. juni 12.00 Lunsj på Beiarn Vertshus 

 13.00 Møtestart (SR-sakene 14/14-18/14) 
 18.00 Møteslutt 
 19.30 Markering av grunnlovsjubileet 

  20.15 Middag på Beiarn Vertshus 
Fredag 6. juni 08.00 Frokost  
 09.00 Møtestart (SR-sakene 19/14-30/14) 
 13.00 Lunsj og hjemreise  
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SR-sak 14/14 INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN – 
FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG 
EIERSTYRING 

 

Sammendrag 

I begynnelsen av april 2012 ble prosjektet som omhandler interkommunalt eierskap 
igangsatt, etter konstituerende møte i prosjektets styringsgruppe. Prosjektets arbeid fulgte et 
mandat gitt av representantskapet i Iris Salten.  

Den 19. til 20. juni 2012 ble det avholdt et prosjektseminar i Sulis. Konklusjonene herfra 
medførte at enkelte av prosjektets leveranser måtte gjennomføres på en annen måte enn 
planlagt, og rådmannsgruppen ble derfor sterkere involvert i prosessen og overtok etter 
hvert prosessledelsen. 

I juni 2013 ble advokatfirmaet NORDIA ved Vibeke Resch-Knudsen engasjert til å jobbe fram 
en rapport som hadde til formål å gi en god kunnskapsbakgrunn for videre diskusjoner om 
det interkommunale samarbeidet i Salten, i tillegg til forslag til systemer, rutiner og 
retningslinjer for styring av de interkommunale selskapene og samarbeidene. Vibeke Resch-
Knudsen la i november 2013 fram rapporten for regionrådet, hvor det også ble besluttet at 
rådmannsgruppa skulle jobbe videre med prosjektet og fremlegge forslag til fremdriftsplan, 
mandat og tiltak i februar 2014.  

I regionrådets møte i februar 2014 presenterte advokat Vibeke Resch-Knudsen forslag til 
prioriteringsliste, mandat og framdriftsplan for prosjektet “Interkommunale eierstrategier i 
Salten – del 2”. Følgende enstemmige vedtak ble gjort i SR-sak 03/14: 

1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

2. Salten Regionråd godkjenner framlagte prioriteringsliste, mandat og framdriftsplan for 
prosjektet “Interkommunale eierstrategier i Salten – del 2”. 

3. Ryddingen som forutsettes gjort i de 13 samarbeidene som er omtalt i foreliggende 
rapport, forutsettes gjort i regi av samarbeidenes/selskapenes styrer.  

4. Prosessen har en øvre kostnadsramme på 900 000 kroner eks. mva. og forutsettes 
finansiert gjennom bevilgning fra IRIS Salten. 

 

I perioden februar til mai 2014 har følgende vært gjennomført i prosjektet: 

1. Informasjon om samarbeid i regionen 

2. Eieropplæring og rolleavklaring 

3. Utarbeidelse av eierstrategier 

4. Rydde i de interkommunale samarbeidene 

 

Eieropplæring er foretatt i alle 9 kommunene i Salten. Rydding og strukturering av de enkelte 
samarbeidene vil bli gjort i etterkant av regionrådets behandling av eierstrategidokumentet. 
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Den 11. april ble det avholdt en “Open Space Technology” i Bystyresalen i Bodø kommune 
hvor alle som ønsket kunne delta i prosessen med innspill til eierstrategidokumentet som 
skal presenteres for regionrådet den 5. juni. Det deltok i overkant 30 personer og det kom 
mange innspill til eierstrategidokumentet. 

 

Beskrivelse 

Vedlagt følger forslag til eierstrategidokumentet “Felles strategi for samarbeid og eierstyring”. 
Formålet er at kommunene i Salten skal legge denne strategien til grunn ved styring av 
samarbeid og selskaper i Salten.  

Dokumentet er inndelt i 3 hovedoverskrifter: 

1. Interkommunale samarbeid i Salten 

2. Rutiner i livssyklusen til samarbeid og selskaper 

3. Selskapsstyring  

I tillegg er det 6 vedlegg til strategien: 

1. Juridiske rammer for eierstyring 

2. Forslag til rutiner ved etablering av nye samarbeid 

3. Forslag til finansieringsmodeller 

4. Forslag til budsjettrutiner 

5. Utkast til tema for eierstrategier i enkeltselskaper 

6. Utkast til retningslinjer for valgkomité 

 

For at kommunene i Salten skal kunne vedta eierstrategien som er utarbeidet for felles 
eierstyring, er det trukket frem noen elementer i eierstrategien som det bør tas konkret 
stilling til i forkant av vedtakelse, og noen forhold som må vedtas å rydde opp i for at 
kommunene i Salten skal fremstå som troverdige når de presenterer sin eierstrategi. 

Vibeke Resch-Knudsen vil presentere forslag til eierstrategidokument i regionrådsmøtet den 
5. juni. 

 

Vurdering 

Det er flere problemstillinger tilknyttet eierstrategidokumentet og den videre prosessen. 
Vedlagt følger et notat som inneholder ulike problemstillinger som både AU og regionrådet 
må diskutere og ta stilling til. I tillegg bør følgende diskuteres: 

• Operasjonalisering av strategiene: hvordan kan man operasjonalisere eierstrategiene 
slik at kommunene legger strategidokumentet til grunn ved styring av samarbeid og 
selskaper i Salten?  

• Forankring av ansvaret for at eierstrategiene følges opp: noen bør ha et overordnet 
ansvar for å følge opp at eierstrategiene operasjonaliseres og at de overordnede 
prinsippene for interkommunal eierstyring følges opp. Hvordan kan vi sikre at 
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arbeidet som er lagt ned gjennom prosessen, og som framkommer av 
eierstrategiene, blir gjennomført?  

• Operasjonalisering av foreslåtte tiltak: skal ledelsen/styrene i de ulike selskapene og 
samarbeidene få et ansvar for å rydde opp og iverksette foreslåtte tiltak i henhold til 
eierstrategiene?  

• Arbeidet som er gjort fram til nå er knyttet til 13 utvalgte 
selskaper/samarbeidsordninger. Hva gjør vi med de øvrige 50 samarbeidene? Skal vi 
si at konklusjonene i forrige rapport og dette utkastet til eierstrategier også legges til 
grunn for øvrige samarbeider som vi ikke har undersøkt nærmere? Eller skal vi 
igangsette en prosess for å gjennomgå de samarbeidene som ikke er gjennomgått 
fram til nå?  

Hensikten må være ansvarliggjøring av styrene og kommunene som eiere, og at 
oppfølgingen av strategien blir forpliktende for begge parter. 

Arbeidsutvalget bes å diskutere det vedlagte notatet og de ulike problemstillingene som er 
skissert i saken, samt hvordan disse kan følges opp og legges fram for regionrådet. Forslag 
til innstilling i saken er derfor noe mangelfull. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 23. mai 2014 under AU-sak 30/14 og legger den 
frem for Regionrådet med følgende 

 

 

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

2. Salten Regionråd vedtar strategidokumentet “Felles eierstrategi for samarbeid og 
eierstyring” og ber kommunene om at denne strategien legges til grunn ved styring 
av samarbeid og selskaper i Salten. 

3. Ledelsen og styrene i de enkelte samarbeidene og selskapene må ta et overordnet 
ansvar for å rydde og strukturere i samarbeidene og selskapene i henhold til 
eierstrategiene. 

4. Salten Regionråd har følgende innspill til de ulike problemstillinger som skisseres i 
drøftingsnotatet og den videre prosess: ….. 

5. Operasjonalisering av foreslåtte tiltak….. 

6. Ansvar for å følge opp de overordnede strategiene….. 

7. Eventuell videre prosess….. 

 

Bodø, den 28.05.2014   

 

Kjersti Bye Pedersen 

sekretariatsleder 
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Trykte vedlegg: 
Strategidokument: “Felles strategi for samarbeid og eierstyring” (eget vedlegg) 
 
Notat: Internt notat til drøfting: Prinsipielle problemstillinger tilknyttet felles strategi og 
eierstyring for kommunene i Salten (eget vedlegg) 
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SR-sak 15/14 OPPFØLGING AV VEDTAK I SR-SAK 02/14 – 
FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM FOR EN 
FRAMTIDSRETTET OG ROBUST ORGANISERING 
AV KOMMUNAL SEKTOR I SALTEN 

 

Bakgrunn 

Regjeringen har lansert at de ønsker å få på plass en ny kommunereform som har til hensikt 
å skape større og mer robuste kommuner. I den forbindelse har Salten Regionråd vedtatt å 
sette i gang et prosjekt for å utrede en framtidsrettet og robust organisering av kommunal 
sektor i Salten gjennom følgende enstemmige vedtak i SR-sak 02/14: 

1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å utrede en 
framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.  

2. Salten Regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innhold. 

3. AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med alle kommunene og to tillitsvalgte. 
Styringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedtas av regionrådet i 
juni 2014. Styringsgruppen er ansvarlig for å opprette nødvendige arbeidsgrupper i 
henhold til utredningsprogrammet. 

4.  Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet 

a) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi 

b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse 

c) Frivillig sektor 

d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv og sysselsetting 

e) Demokrati, innflytelse og deltakelse 

f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som i et 
langsiktig perspektiv gir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner 

g) Nye oppgaver og muligheter 

Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 2006 tas inn i arbeidet.  

5. Salten Regionråd anmoder kommunene om å slutte seg til prosjektet, samt redegjøre 
for hvordan innbyggerne i den enkelte kommune kan involveres i prosessen.  

 

Behandling i kommunestyrene: 

Saken er i etterkant blitt oversendt til kommunestyrene for oppfølging av vedtaket, jf. punkt 
5. Samtlige kommuner, foruten Hamarøy og Meløy, har behandlet saken med følgende 
resultat: 

• Samtlige kommuner gir sin tilslutning til prosjektet og vedtaket som ble gjort i 
regionrådet den 21. februar. 
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• Beiarn kommune presiserer i vedtaket at de også i fremtiden skal være egen 
kommune, men slutter seg til det enstemmige vedtaket i Salten Regionråd. 

• Beiarn, Fauske og Saltdal kommuner anmoder om at Salten Regionråd skal være 
styringsgruppe for prosjektet. 

• Fauske kommune mener navnet på prosjektet skal være “Mulighetsstudier for 
Salten”. 

• Fauske, Gildeskål og Saltdal kommuner har skissert hvordan de vil involvere 
innbyggerne i prosessen. De øvrige kommunene kommer tilbake til dette på et 
senere tidspunkt. 

 Oversikt over vedtak i kommunene følger vedlagt til saken. 

Arbeidsutvalget behandlet en oppfølgingssak i sitt møte den 11. april. Følgende enstemmige 
vedtak ble gjort i AU-sak 19/14 – “Kommunestruktur – forslag til utredningsprogram”: 

1) Sekretariatet bes om å jobbe videre med saken med de innspill som kom i møtet.  

2) I hht. vedtak i SR-sak 02/14 er Arbeidsutvalget styringsgruppe utvidet med alle 
kommunene og to tillitsvalgte. Arbeidsutvalget inkludert vara møter som fullverdige 
medlemmer i styringsgruppen. I tillegg inviteres øvrige kommuner v/ordfører inn 
sammen med to tillitsvalgte. 

3) Første møte i styringsgruppen avholdes den 23. mai 2014. 

4) Arbeidsutvalget bevilger inntil kr. 50 000,- fra AU’s disposisjonsfond til ekstern bistand 
for å lage skisse til utredningsprogram.  

 

Anbudsrunde: 

Sekretariatet har fulgt opp både regionrådets vedtak (SR-sak 02/14) og arbeidsutvalgets 
vedtak (AU-sak 19/14) gjennom å legge utredningsprogrammet ut på anbud. Oppdraget 
innebar i første omgang å utarbeide et forslag til utredningsprogram som skal danne 
grunnlaget for en større utredning av en framtidsrettet og robust organisering av kommunal 
sektor i Salten.  

Følgende tilbydere ble bedt om å levere tilbud: 

Bedriftskompetanse Bodø, Essensi Utvikling, Nivi Analyse og Nordlandsforskning. 
Nordlandsforskning var den eneste tilbyderen som leverte et tilbud og de ble tildelt 
oppdraget.  

 

Beskrivelse 

Forslag til utredningsprogram legges fram i arbeidsutvalgets møte den 23. mai. Arild 
Gjertsen ved Nordlandsforskning vil presentere utredningsprogrammet både i 
arbeidsutvalgets møte og for regionrådet den 5. juni. Utredningsprogrammet skal vedtas av 
regionrådet den 5. juni 2014.  

Utredningsprogrammet vil ha følgende grovstruktur: 

• Beskrivelse av rammebetingelser 

• Validere eksisterende materiell – beskrivelse av dette 

• Hovedbeskrivelse av temaer som skal belyses, jf. punktene a)-g) 
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• Beskrivelse/forslag til videre prosess 

• Antydning av tidsbruk 

 

Styringsgruppe for prosjektet: 

Salten Regionråd vedtok i SR-sak 02/14 at “AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med 
alle kommunene og to tillitsvalgte. Styringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram 
som vedtas av regionrådet i juni 2014. Styringsgruppen er ansvarlig for å opprette 
nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utredningsprogrammet.” 

Beiarn, Fauske og Saltdal kommuner har anmodet om at Salten Regionråd skal være 
styringsgruppe for prosjektet. Utvikling av Utredningsprogrammet er gitt i oppdrag til 
Nordlandsforskning, som skissert ovenfor. 

Prosjekttittel: 

Regionrådet har ikke vedtatt prosjekttittel. Fauske kommune har imidlertid foreslått at 
prosjekttittelen skal være “Mulighetsstudier for Salten”.  

 

Budsjett og finansieringsplan 

Prosjektet søkes ekstern finansiert gjennom midler fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, samt midler fra KS, fylkesmannen og fylkeskommunen. 

 

Vurdering 

Regjeringen la den 14. mai 2014 fram Kommuneproposisjon 2015 som inneholder en egen 
meldingsdel for den nye kommunereformen. Regjeringen vil i arbeidet med reformen legge 
stor vekt på god lokal forankring, og inviterer til bredt politisk samarbeid om reformen. 

Høsten 2014 vil alle landets kommuner inviteres til å delta i prosesser med sikte på å 
vurdere og avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen 
vil få ansvar for å igangsette disse prosessene. Regjeringen anmoder om at de regionale 
prosessene gjennomføres i et samarbeid mellom fylkesmannen, KS regionalt og 
kommunene. 

Følgende tidsplan er skissert for kommunereformen: 

• Vår 2014: Stortingsbehandling av mål for reformen og opplegget for videre arbeid. 

• Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og 
kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016. 

• Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. 
Stortingsbehandling av denne meldingen. 

• Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing. 

• Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de 
kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak. 

• Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye 
oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene. 
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Styringsgruppe for prosjektet: 

Beiarn, Fauske og Saltdal kommuner har anmodet om at Salten Regionråd skal være 
styringsgruppe for prosjektet, og ikke et utvidet AU. Det er fordeler og ulemper ved begge 
alternativene for styringsgruppens sammensetning.  

Intensjonen må imidlertid være at prosjektet skal forankres godt i kommunestyrene 
underveis i prosessen, og at kommunestyrene involveres i sterk grad i utredningsarbeidet, 
uavhengig om det er regionrådet eller et utvidet AU som er styringsgruppe. 

I tillegg må kommunene involvere innbyggerne i prosessen. Hvordan dette skal skje må 
enten være en del at utredningsprogrammet eller at den enkelte kommune legger opp til en 
hensiktsmessig måte å involvere innbyggerne. Noen av kommunene har allerede gjort 
vedtak om hvordan innbyggerne skal involveres. Involveringen bør imidlertid beskrives på en 
noe mer utfyllende måte.  

Styringsgruppen vil være ansvarlig for at fylkesmannen og KS regionalt involveres på en 
hensiktsmessig måte, slik regjeringen anmoder. 

Prosjekttittel: 

I regionrådets vedtak i SR-sak 02/14 ble det ikke vedtatt prosjekttittel. Fauske kommune har 
kommet med anmodning om at prosjektet skal få tittelen “Mulighetsstudier for Salten”. 
Tittelen gir positive assosiasjoner  

Oppsummert 

Forslag til utredningsprogram som skal danne grunnlaget for en større utredning av en 
framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten legges med dette fram. 
Forslaget er utarbeidet av Nordlandsforskning på oppdrag fra Salten Regionråd. Arild 
Gjertsen v/Nordlandsforskning vil presentere utredningsprogrammet for regionrådet.  

Det bes også om at styringsgruppen diskuterer om det skal gjøres endringer i 
styringsgruppens sammensetning. Forslag til prosjekttittel bes også diskutert, samt hvordan 
kommunene kan involvere innbyggerne i prosessen. 

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

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 23. mai 2014 under AU-sak 31/14 og legger den 
frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til innstilling: 
1. Salten Regionråd vedtar forslag til utredningsprogram som skal danne grunnlaget for 

en større utredning av en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i 
Salten. 

2. Utredningsarbeidet legges ut på anbud og arbeidet med å utrede en framtidsrettet og 
robust organisering av kommunal sektor i Salten igangsettes så snart det er praktisk 
mulig. 

3. Salten Regionråd blir prosjektets styringsgruppe. Styringsgruppen er ansvarlig for å 
opprette nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utredningsprogrammet og til å bidra 
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til nødvendig framdrift av prosessen. Styringsgruppen involverer fylkesmannen og KS 
regionalt på en hensiktsmessig måte. 

4. “Mulighetsstudier for Salten” blir prosjekts tittel. 

5. Det legges fram ny sak til regionrådet i september 2014. 

 

 

Bodø, den 28.05.2014   

 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Oversikt over vedtak i kommunene 
 
Forslag til utredningsprogram (eget vedlegg) 
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MULIGHETSSTUDIE “SALTEN – NORDOMRÅDENES HOVEDSTAD” 
Vedtak i kommunene 

VEDTAK SALTEN REGIONRÅD 

Vedtak i Regionrådet 21.02.2014 (SR-sak 02/14) 
1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å utrede en framtids-

rettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.  
2. Salten Regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innhold. 
3. AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med alle kommunene og to tillitsvalgte. Styrings-

gruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedtas av regionrådet i juni 2014. Sty-
ringsgruppen er ansvarlig for å opprette nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utrednings-
programmet. 

4.  Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet 
a) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi 
b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse 
c) Frivillig sektor 
d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv og sysselsetting 
e) Demokrati, innflytelse og deltakelse 
f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som i et langsiktig 

perspektiv gir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner 
g) Nye oppgaver og muligheter 

Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 2006 tas inn i arbeidet.  
5. Salten Regionråd anmoder kommunene om å slutte seg til prosjektet, samt redegjøre for hvor-

dan innbyggerne i den enkelte kommune kan involveres i prosessen.  
 

TILBAKEMELDINGER FRA KOMMUNENE 

1. BEIARN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Kommunestyret 12.05.14 sak 21/14) 
Mulighetsstudie vedr. samarbeid i Salten. 

A. Beiarn skal også i fremtiden være en egen kommune, men slutter seg til det enstemmige ved-
taket i Salten Regionråd 21. februar. 
 

 1.  Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å 
  utrede en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten. 

  2. Salten regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innhold.  

3.  Salten Regionråd blir prosjektets styringsgruppe. To tillitsvalgte velges inn i Styrings-
gruppa. 
Styringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedas i regionrådet i juni 
2014. Styringsgruppen en ansvarlig for å opprette nødvendige arbeidsgrupper i hen-
hold til utredningsprogrammet. 

4. Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet:  
   a) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi  
   b)  Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse 
     c)  Frivillig sektor 
   d)  Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv 
    og sysselsetting 
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   e)  Demokrati, innflytelse og deltakelse 
   f)  Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som 
i et langsiktig perspektiv gir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner  
   g)  Nye oppgaver og muligheter  
 
 Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 200 tas inn i arbeidet.  

B.  Beiarn kommune kommer tilbake med egen sak om mulighetsstudien nå utrednings-
programmet, mandat og innhold er klart fra regionrådet. Der skal det også beskrives hvordan 
innbyggerne i Beiarn kan involveres i prosessen, slik også vedtatt i eget punkt av Salten region-
råd.   

2. BODØ KOMMUNE (Vedtatt mot 3 stemmer fra Rødt 27.03.14 PS 14/25) 

A. Bodø bystyre slutter seg til det enstemmige vedtaket i Salten regionråd 21. februar 2014, og 
slutter seg dermed til prosjektet: 

SR vedtak: 

1. Salten Regionråd vil på vegne av kommunene igangsette et prosjekt for å utrede en 
framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.  

2. Salten Regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innhold. 

3. AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med alle kommunene og to tillitsvalgte. Sty-
ringsgruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedtas av regionrådet i juni 
2014. Styringsgruppen er ansvarlig for å opprette nødvendige arbeidsgrupper i henhold 
til utredningsprogrammet. 

4. Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet 

a) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi 

b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse 

c) Frivillig sektor 

d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv og sysselsetting 

e) Demokrati, innflytelse og deltakelse 

f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som i et langsiktig 
perspektiv gir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner 

g) Nye oppgaver og muligheter 

Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 2006 tas inn i arbeidet.  

5. Salten Regionråd anmoder kommunene om å slutte seg til prosjektet, samt redegjøre for 
hvordan innbyggerne i den enkelte kommune kan involveres i prosessen. 

B. Bodø kommune kommer tilbake med egen sak om mulighetsstudien når utrednings-
programmet, mandat og innhold er klart fra regionrådet, og vil der også beskrive hvordan inn-
byggerne i Bodø kommune kan involveres i prosessen (jfr. pkt 5 i vedtaket). 

 

3. FAUSKE KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Kommunestyret 03.04.2014 sak 027/14) 
1. Fauske kommune slutter seg til vedtaket i Regionrådets sak 02/14 med unntak av punkt 3 i 

vedtaket. Fauske kommune anmoder om at Regionrådet blir styringsgruppe og ikke bare et 
utvidet AU. 

2. Fauske kommune slutter seg til og vil delta i prosjektet, og 

3. Fauske kommune vil involvere innbyggerne gjennom folkemøter og til slutt folkeavstemning. 

4. Fauske kommune mener navnet på prosjektet må være “Mulighetsstudier for Salten”. 
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4. GILDESKÅL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 13.03.2014 Sak 12/14) 
Gildeskål kommune tilslutter seg vedtaket til Regionrådet i sak 02/14. 

Gildeskål kommune vil i den videre prosessen involvere innbyggerne i kommunen på følgende 
måte:  

• Invitere til folkemøter i alle kretser i løpet av tidlig høsten 2014 
• Informasjonsarbeid gjennom lokalavisen «Å eg veit..» 
• Invitere til skriftlig innspill fra innbyggerne innen angitt frist.  
• Avslutte denne kommunale prosessen med en politisk behandling i Kommunestyret. 

 

5. HAMARØY KOMMUNE (XXX) 

Saken behandles i formannskapet 28. mai og i Hamarøy kommunestyre 19. juni. 

6. MELØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyremøte 22.05.2014 Sak 29/14) 

 
1. Det vises til SR – sak 2/14 
2. Meløy kommune vil gjennom Salten Regionråd igangsette et prosjekt for å utrede en framtids-

rettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten.  
3. Salten Regionråd er prosjekteier og vedtar mandat og prosjektets innhold.  
4. AU blir prosjektets styringsgruppe utvidet med alle kommunene og to tillitsvalgte. Styrings-

gruppen utarbeider forslag til utredningsprogram som vedtas av regionrådet i juni 2014. Sty-
ringsgruppen er ansvarlig for å opprette nødvendige arbeidsgrupper i henhold til utrednings-
programmet.  

5. Følgende tema ønskes belyst i utredningsprogrammet  

               a) Kommunal tjenesteproduksjon og økonomi  

              b) Infrastruktur, samferdsel, utdanning og kompetanse  

              c) Frivillig sektor  

              d) Muligheter og utfordringer med fokus på industri, næringsliv og sysselsetting  

              e) Demokrati, innflytelse og deltakelse  

             f) Alternative modeller for organisering av kommunal sektor i Salten som i et    

                langsiktig perspektiv gir livskraftige lokalsamfunn og robuste kommuner  

            g) Nye oppgaver og muligheter  

                Kommunestrukturprosjektet i Salten fra 2006 tas inn i arbeidet.  
6. Meløy kommune slutter seg til prosjektet som beskrevet over  
7. Meløy kommune vil involvere innbyggerne gjennom følgende prosesser 

• Informasjon / diskusjoner i grendelagene 
• Bruk av hjemmeside og sosiale medier 

 

7. SALTDAL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyremøte 08.05.2014 Sak 21/14) 
• Saltdal kommune slutter seg i hovedsak til regionrådets vedtak i sak 2/14. 

• Saltdal kommune vil delta i prosjektet. 

• Regionrådet skal være styringsgruppe for prosjektet. 

• Innbyggerne i Saltdal involveres i prosessen gjennom folkemøter og folkeavstemning. 
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8. STEIGEN KOMMUNE (Vedtatt mot 1 stemme 30.04.2014 Sak 18/14) 

Steigen kommune vedtar å slutte seg til prosjektet – Mulighetsstudie “Salten – Nordområdenes 
hovedstad” som Salten regionråd skal organisere. 

 

9. SØRFOLD KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyremøte 10.04.2014 PS 35/2014) 
Sørfold kommunestyre slutter seg til Regionrådets vedtak om å igangsette et prosjekt for å utre-
de en framtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i Salten. 

Kommunestyret skisserer hvordan innbyggerne skal involveres i prosessen. 
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SAMFERDSELSLØSNINGER 

 

Det vises til SR-sak 49/12 Transportplan Nordland – Innspill til handlingsprogram (se 
vedlegg).  

Saken danner grunnlag for Salten Regionråds prioriteringer når det gjelder 
samferdselsutfordringer i fylket. Det ble gitt innspill til fire handlingsprogram: 

1. Handlingsprogram for fylkesveg og ferjesamband 

2. Handlingsprogram for kollektivtransport 

3. Handlingsprogram for aktiv transport 

4. Handlingsprogram for intermodale godstransporter 

Det har kommet signaler om at særlig prioriteringslisten for fylkesveg og ferjesamband bør 
behandles på nytt i regionrådet, og en diskusjonssak vil bli lagt fram i juni-møtet.  

Innspillene til fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveg og ferjesamband i 2012 var 
de samme som prioriteringene i 2009, da fylkeskommunens forrige handlingsprogram ble 
lagt. Slik sett har ikke regionrådet endret eller fornyet sine prioriteringer siden 2009.  

Også andre regionale samferdselsutfordringer vil bli tema i juni-møtet. Saken legges fram for 
AU til diskusjon for å få noen signaler i forkant av saksutredningen til Regionrådet. 

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

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Under arbeidsutvalgets møte ble det diskutert behovet for å forankre prioriteringer godt i alle 
kommunestyrene, samt å ha fokus på tidsplan og strategier for innspill til neste NTP.  

I tillegg kom det innspill på at både vedlikehold og drift av særlig fylkesveiene bør få økt 
oppmerksomhet. 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 23. mai 2014 under AU-sak 39/14 og legger den 
frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til innstilling: 

Salten Regionråd ber sekretariatet om å jobbe videre med saken med de innspill som 
framkom i møtet. 
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Bodø, den 28.05.2014 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  Ingelin Noresjø  
sekretariatsleder  prosjektleder samferdsel 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
SR-Sak 49/12   
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Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 23.11.2012  

 
Sak: SR-sak 49/12  Transportplan Nordland – Innspill til handlingsprogram 
  

 

Enstemmig vedtak: 

Det vises til brev fra Nordland fylkeskommune datert 10.10.2012 hvor kommunene inviteres 
til å delta i utformingen av handlingsprogrammene til Transportplan Nordland. Den enkelte 
kommune vil også sende sine innspill direkte til fylkeskommunen. Salten Regionråd ønsker å 
gi følgende innspill til handlingsprogrammene: 
 

1. HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKESVEG OG FERJESAMBAND 
Da handlingsplan for ”nye fylkesveger” ble lagt fram i 2009 hadde Salten Regionråd følgende 
prioritering, som fortsatt opprettholdes og som bes prioritert inn i handlingsprogram for fylke-
sveg og ferjesamband: 
 
Nyanlegg 
1. FV 813 ”Fjordvegen” Tverrvik - Kjelling   
2. FV 17 Bru Holandsfjorden 
3. FV 834 Steigen – Bodø 

En videreføring av Kystveien fra Bodø til Steigen vil kunne fungere som avlastningsvei for E6 
i forbindelse med tunnelutbedringer gjennom Sørfold, samt ved utbedringer av andre flaske-
halser lengre nord. 

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

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

− Utbedring av FV 812 Skar – Ljøsenhammer. Strekningen har i dag for liten vegbredde, og 
er et hinder for næringstransport. Strekningen er viktig i forhold til konkrete planer om mi-
neralutvinnning. Veien kommer inn under to av prioriteringskriteriene som nå legges til 
grunn i handlingsprogrammet. Dette gjelder fjerning av aksellastbegrensninger (8 tonn på 
FV 812 mot målet om 10 tonn på alle veier), samt fjerning av flaskehalser for nærings-
transport. 
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− Utbedring av FV 530 Strømsnes – Valnesfjord Helsesportssenter 

− Utbedring av FV 830 Finneid – Sulitjelma 

 
− Fv.81 – fergesambandet Skutvik – Svolvær må opprettholdes og videreutvikles. Dette er 

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

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

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

trafikkbelastning og standardkrav. Fv.17 er en alternativ transportveg til E6 og denne 
vegstrekningen er viktig både i forbindelse med frakt av godstransport og for utviklingen 
av reiselivsnæringen.  

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

 

2. HANDLINGSPROGRAM FOR KOLLEKTIVTRANSPORT 

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

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

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

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

Saltenpendelen mellom Saltdal og Bodø må utvikles gjennom flere avganger og forleng-
else til Røkland. 

4. Det må legges til rette for at Ytre Salten og Bodø knyttes sammen til en BA-region gjen-
nom flere hurtigbåtruter og fylkesvegsamband 

5. Salten Regionråd krever at Silverexpressen opprettholdes som i dag ved at Nordland 
fylkeskommune fortsatt tar ansvar for den norske del av reisetilbudet, dvs. strekningen 
Bodø-Jäckvik (Arjeplog). 

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

Gjennomgående sykkelruter 
Salten ønsker å legge til rette for reiselivsutvikling knyttet til aktive naturopplevelser. Dette 
bør skje gjennom fokus på gjennomgående sykkelruter langs fylkesvei 17 og fra Saltfjellet til 
Saltstraumen, Kjerringøy og videre nordover mot Hamarøy og Steigen. Hovedutfordringen i 
forhold til utvikling av gjennomgående sykkelruter er trafikkbelastningen og tunellene på E6, 
spesielt strekningen Rognan – Fauske og Straumen -  Mørsvikbotn i Sørfold kommune, samt 
trafikkbelastningen på riksvei 80. Vi ønsker derfor fokus på og utvikling av gode alternative 
traseer for gjennomgående sykkelruter i regionen langs de nevnte traseene. 

Gang- og sykkelveier i tettstedene og byene 
En grunnforutsetning for aktiv transport, er et rasjonelt og velfungerende gang- og sykkelvei-
nett for brukeren i tettsteder og byer. I dette ligger sammenhengende strukturer for gående 
og syklende, både i form av fysiske veier, felt og fortau og god skilting og informasjon. Arbeid 
med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid, er også svært viktig her. I regionen pågår 
og planlegges det flere relevante prosjekt blant annet gang- og sykkelveiutbygging Hauan-
brua – Krokdalsmyra i Fauske, Presteid – Oppeid i Hamarøy og Sørstrupen – Hestdalen i 
Bodø. Sistnevnte er et godt eksempel på at et fokus på å gi et godt tilbud for aktiv transport, 
ofte innebærer at en bør fristille seg fra eksisterende eller planlagte bilveitraseer. Det er be-
hov for et løft på denne typen tilrettelegging i regionen, både ut fra et trafikksikkerhets-, fol-
kehelse-, miljø- og arealdisponeringsmessig ståsted. 

 

4. HANDLINGSPROGRAM FOR INTERMODALE GODSTRANSPORTER 

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

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

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

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

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

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

Salten Regionråd ber om at fylkeskommunen jobber for at vegprosjektet tas inn i NTP. 
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Høgskolen i Narvik etablerer tre-årig ingeniørfaglig bachelor i Bodø og Mo i Rana fra høsten 
2014. I Bodø vil undervisningen finne sted ved Universitetet i Nordland. 

Ingeniørutdanningen tar sikte på å utdanne ingeniører på bachelornivå primært innenfor 
data/IKT, med spesiell vekt på E-helse. Det vil også bli gitt tilbud om utdannelse innenfor de 
aller fleste ingeniørfaglige områdene, med unntak av elektro. På de andre linjene vil 
linjefagene tilbys som nettstudier, men med campusstøtte ved HiNs studieverksted. Det vil 
med dette bli mulig å utdanne seg til ingeniør innenfor de fleste retninger i Bodø fra og med 
høsten 2014.  

Næringslivet i Bodø er sterkt involvert ifm utdanningen, og har tilbudt svært gode ordninger 
for de som ønsker å studere datafag. Det innebærer bl.a. mentor-/fadderordninger i bedrift, 
deltidsjobb, sommerjobb og stipendordninger. Databransjen har også sagt seg villig til å dele 
sin kompetanse og sine kunnskaper gjennom gjesteforelesninger, bedriftsbesøk og faglig 
støtte knyttet til studiet. 

HiN ønsker en dialog med kommunene i Salten ved å presentere studiet og mulighetene 
tilknyttet denne utdanningen. Kommunene vil kunne være viktige bidragsytere i forhold til å 
utnytte relevant kompetanse som sitter ute i regionen gjennom bidrag på linje med 
næringslivet i Bodø, samt lokalkunnskaper knyttet til et nåværende og framtidig behov for 
teknologisk kompetanse i distriktene. 

Fra høsten 2007 har Høgskolen i Narvik tilbudt forkurs for ingeniør og maritim utdannelse 
ved HiN - Campus Bodø. Dette har vært en svært viktig rekrutteringskanal inn til 
ingeniørutdanningen, og har vært en ubetinget suksess fra dag en. Problemet er og har vært 
å finne finansiering for dette tilbudet. Nordland fylkeskommune har til nå stått for en vesentlig 
del av denne finansieringen, men siden dette har vært finansiert gjennom regionale 
utviklingsmidler, og dermed har vært en tidsbegrenset finansiering, er det usikkert om 
fylkeskommunen vil videreføre dette økonomiske bidraget. Forkurset står derfor i fare for å 
bli terminert fra og med førstkommende høst, noe som HiN ser på som meget alvorlig med 
tanke på rekruttering til ingeniørutdanningen i Bodø.  

Knut Sæther fra Høgskolen i Narvik vil orientere om saken. 

Det er satt av 45 minutter til presentasjon og dialog.  

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 28.05.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
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SR-sak 18/14 GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS 
 

Styret i Salten Invest AS har i samråd med Salten Regionråd valgt å innkalle til generalfor-
samling i selskapet samtidig som Regionrådet har møte i Beiarn den 6. juni 2014.  

Styret blir representert i generalforsamlingen med leder Odd Emil Ingebrigtsen. I tillegg mø-
ter daglig leder Pål Viggo Mortensen.  

 Innkalling til generalforsamling og sakspapirene følger vedlagt i eget vedlegg. 

Salten Regionråd eier 100 % av aksjene i Salten Invest AS. På generalforsamlingen repre-
senteres aksjene av Regionrådets medlemmer.  

På generalforsamlingen i juni 2013 ble følgende valgkomité gjenvalgt:  
Rolf Steffensen (leder), Monika Sande og Siv Anita Johnsen Brekke.  

Valgkomitéens innstilling vil bli framlagt i møtet. 

 

Bodø, den 28.5.2014 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 

 

 

Trykt vedlegg 

Dokumenter til Generalforsamlingen (eget vedlegg) 
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SR-sak 19/14 ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

 Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på E-post 16. mai 2014. Vedlagt følger saksdokumen-
tene i et eget dokument. 

I henhold til vedtektene for Salten Friluftsråd § 4, er Salten Regionråd årsmøte for Salten 
Friluftsråd. Av praktiske årsaker legges årsmøtet til siste regionrådsmøte før sommerferien. 

Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Friluftsråd.  

 

Bodø, den 28.5.2014 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
sekretariatsleder prosjektkoordinator  

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmøtepapirer Salten Friluftsråd (eget vedlegg) 
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SR-sak 20/14 ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID  
 

 Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på E-post 16. mai 2014. Vedlagt følger saksdokumen-
tene i et eget dokument. 

I henhold til vedtektene for Salten Kultursamarbeid § 4, er Salten Regionråd årsmøte for 
Salten Kultursamarbeid. Av praktiske årsaker legges årsmøtet til siste regionrådsmøte før 
sommerferien. 

Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Kultursamarbeid.  

 

Bodø, den 28.5.2014 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
sekretariatsleder prosjektkoordinator 

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmøtepapirer Salten Kultursamarbeid (eget vedlegg) 
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Årsrapport og regnskap 2013 

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).  

Årsrapporten for 2013 følger vedlagt. Regnskapet er en del av Regionrådets regnskap og 
revideres sammen dette.  
 
Utgiftsdekning 2015 

Kommunenes innbetaling til Felles Ansvar i 2014 er på kr 968 235,- for Felles Ansvar –
«Ungdomskontrakt» og kr 600 000,- for Felles Ansvar –«Ruskontrakt» fordelt etter folketall. 
Budsjett for 2015 skal i henhold til samarbeidsavtalen framlegges i Regionrådets september 
møte. Med bakgrunn i generell lønns- og kostnadsøkning foreslås at kommunenes utgiftsan-
del for 2015 settes til kr 1 568 235,- + deflator for 2015, og budsjett for 2015 utarbeides med 
bakgrunn i dette.  

 

Valg av styre 

2 av styremedlemmene er på valg i 2014: 
Mona Hammerfjeld fra Konfliktrådet i Salten er en av Felles Ansvars nærmeste samarbeids-
partner. Det foreslås at hun gjenvelges. 
Else Marie Torp er leder av levekårskomitéen i Bodø kommune, og ble valgt inn i styret i fjor. 
Det foreslås at hun gjenvelges. 

 

Valg av personlige varamedlemmer til styret i Felles Ansvar 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i 
Salten, skal ”Utvidet Regionråd” oppnevne personlige varamedlemmer til styret.  

Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning i 2014: 

Styret: Forslag til personlig vara: 
 
Håkon Sæther, styreleder Oppnevnes av Regionrådet i møtet 
Geir Ove Heir  Påtaleleder Heidi Kløkstad  
Mona Hammerfjeld Ungdomskoordinator Gry Berg Abrahamsen 
Else- Marie Torp Forslag klart i juni 2014 
 

Under henvisning til foranstående legger styret saken frem for utvidet Regionråd med føl-
gende: 
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Forslag til vedtak: 
1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport og regnskap for 2013 for Felles Ansvar i  

Salten.  

2. Kommunenes utgiftsandel for 2015 settes til kr 1 568 235,- + deflator for 2015.  

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2014: 
Håkon Sæther,                  styreleder, samarb.komm. (på valg i 2015) 
Geir Ove Heir politiet (på valg i 2015) 
Mona Hammerfjeld konfliktrådet (på valg i 2016) 
Else Marie Torp leder levekårskomitéen, Bodø kommune (på valg i 2016) 

 

4. Utvidet Regionråd godkjenner følgende personlige vararepresentanter: 

Styret: Vara: 
Håkon Sæther, styreleder …………………………….. 
Geir Ove Heir  Påtaleleder Heidi Kløkstad  
Mona Hammerfjeld Ungdomskoordinator Gry Berg Abrahamsen 
Else- Marie Torp Forslag fra Bodø bystyre juni 2014 
 

 
 
 
  

Bodø, den 28.5.2014 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Ingunn Dalen  
sekretariatsleder koordinator 

 

 

Trykte vedlegg: 
Årsrapport 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsrapport 2013 
Felles Ansvar i Salten 
 

  



 

Felles Ansvar i Salten 2013 
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som 
hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom 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. Styret 
følger opp tiltaket og rapporterer til et utvidet regionråd (Salten, Værøy og Røst). 

I 2012 startet prosjektet «Felles ansvar – Ruskontrakt» opp med egen prosjektleder, Ingunn 
Dalen. Prosjektet ble gjort til et fast tiltak i september, av et enstemmig regionråd. 

I mai 2013 fikk koordinator Siv Anita Bjørnsen 80 % permisjon fra Felles Ansvar i 4 mnd., for å 
være prosjektleder for etablering av Statens Barnehus i Nordland. Hun gikk over i stillingen 
som leder av Barnehuset i september. Ingunn Dalen fungerte i dette tidsrommet i begge 
stillingene, fram til hun i november takket ja til koordinatorstillingen. I desember ble 
ansettelsesprosessen til ny prosjektleder «Felles Ansvar - ruskontrakter» avsluttet, og Rune 
Røbekk takket ja til stillingen med oppstartsdato 1.februar 2014. 

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 2013: 
Håkon Sæther Styreleder – Salten Regionråd, repr. Beiarn kommune 
Geir Ove Heir Politimester i Salten 
Mona L. Hammerfjeld Konfliktrådet i Salten 
Else-Marie Torp Levekårskomiteén, 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.   

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 2013: 
Øyvind A. Rengård Salten Politidistrikt, Jurist 
Espen Fagervoll Salten Politidistrikt, Ungdomsteamet 
Christina Aas Øines Konfliktrådet 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 2013 
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 2013 signerte 15 nye ungdommer en egen Ungdomskontrakt. 10 av disse var i forbindelse 
med straffesak og var overlevert fra politiet.  

Ruskontrakt 
Antall kontrakter i 2013 var 33 stk – 19 av disse var i forbindelse med straffesak/ 
påtaleunnlatelse. 

«Felles ansvar – ruskontrakter» arrangerte 2. oktober en fagdag på Universitetet i Nordland for 
ansatte innenfor barnevern, skole, politi mm som jobber opp mot ungdom og rus (ca 60 stk). 
Foredragsholdere var Arne O. Holm fra Nordområdesenteret, Anne-Randi Hanssen fra tiltaket 
«Ut av tåka» i Kristiansand og retoriker Elaine Eksvärd. Fagdagen fikk meget gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne, og er nyttig opp mot et fortsatt tverrfaglig samarbeid.  
Fagdagen ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Lions Bodø, Norske Kvinners 
Sanitetsforening avd. Bodø og Sparebank1 Nord-Norge.  

«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 en nasjonal arbeidsgruppe, FOT-forum for 
Oppfølgingsteam, 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 2013 en suksess og ble gjennomført med rundt 120 deltagere.  
 
I tillegg sitter koordinator i en ressursgruppe lokalt, for oppfølgingsteamet tilknyttet 
Konfliktrådet i Salten. 

Tverrfaglig gruppe 
Felles Ansvar deltar 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.  

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 
 

 

http://www.salten.no/
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SR-sak 22/14 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 20. – 21. februar 2014.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Referat fra møte i Salten Regionråd 20. – 21. februar 2014 godkjennes. 

 

 

 

Bodø, 28.05.2014 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 23/14 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.  

Informasjon vedrørende tiltakene under Salten Regionråd vil bli gitt i forbindelse med gjen-
nomføring av årsmøtene. 
 
A.  GENERELL INFORMASJON  

1. Møte med Fylkesrådet 
Som et ledd i samarbeidet og samhandlingen med regionrådene har Fylkesrådet i 
brev av 23. mars 2014 invitert politisk ledelse til møte for utveksling av informasjon og 
drøfting av aktuelle politiske saker. Møte med Arbeidsutvalget i Salten Regionråd er 
berammet til 30. september 2014. 

 
2. Saltentinget 2014 

 Grovskisse til program for Saltentinget 2014 er nå klart. Tema første dag vil være 
kommunereformen, mens dag 2 vil være viet samferdsel. I tilknytning til middagen vil 
det markeres at Salten Regionråd er 25 år. Nærmere informasjon om programmet vil 
bli gitt i møtet. 
 

3. Regionalt næringsfond  
Nordland fylkeskommunes vedtak om avvikling av regionalt næringsfond ble opprett-
holdt til tross for protester fra samtlige regionråd. 
Restmidlene er av styret besluttet brukt på følgende prosjekter: 
 
Visit Bodø: Organisering og fellesgodefinansiering av reiselivet i Salten Kr 300 000 
Salten Regionråd: Administrering av ordningen Kr 217 500 
Bodø kommune: Sikkerhets- og beredskapshovedstad Bodø  Kr 200 000 
Bodø kommune: Prosjekt Nord-Norge Linjen Kr   40 000 
Rest, til disposisjon Kr 410 000 

  
4. Ansettelse av prosjektleder Salten Kultursamarbeid 

Hege Ness Klette er ansatt som prosjektleder for Salten Kultursamarbeid. Hun tiltrer 
stillingen 1. september 2014. 
 

5. Representasjon i styringsgruppa for ny flyplass i Bodø 
Bodø kommune har etablert et prosjekt som skal jobbe med etablering av ny flyplass, 
og har invitert Salten Regionråd inn i styringsgruppa. Arbeidsutvalget har oppnevnt 
Rolf Steffensen og Ingelin Noresjø som Salten Regionråd sine representanter i 
styringsgruppa. 
 

 
 
SR-sak 23/14-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 28.5.2015 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 



Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 5. – 6. juni 2014  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  sr-sak 2414 - årsmelding-regnskap 2013 Utskriftsdato: 28.05.14 Sign: kbp  

SR-sak 24/14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2013 
 

 Som separat vedlegg følger forslag til ”Årsmelding og regnskap for 2013”.  

”Årsmelding og regnskap 2013” ble behandlet i Arbeidsutvalgets møte den 23.5.2014 under 
AU-sak 29/14.  

Arbeidsutvalget fremlegger saken for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Regnskapet for 2013 godkjennes.  

Arbeidsutvalget foreslår at årets resultat (summen av mindreforbruk og merforbruk) på de 
ulike prosjektene disponeres som følger: 

 

Prosjekt Merforbruk (-)
Mindreforbruk (+) i 2013 Beløp Dekkes av (+)

Godskrives (-) Art/fond Beløp

Pro. 100 Sekretariatet 689 392,78 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -689 392,78
Pro. 103 Salten Strategier 1 650,00 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -1 650,00
Pro. 106 Kurs/konferanser 7 968,69 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -7 968,69
Pro. 168 Interkommunale eierstrat. -869,20 Dekkes av Disposisjonsfond AU 2560 100 869,20
Pro. 169 Lederkurs 9 983,88 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -9 983,88
Pro. 200 Partnerskap Salten 855,52 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -855,52
Pro. 201 Profilering/rekruttering -919,13 Dekkes av Disposisjonsfond AU 2560 100 919,13
Pro 202. Salten Kompetanse -1 050,00 Dekkes av Disposisjonsfond AU 2560 100 1 050,00
Pro. 204 Næringssamarbeid -16 707,63 Dekkes av Disposisjonsfond AU 2560 100 16 707,63
Pro. 206 Partnerskapskonferanse -1 376,72 Dekkes av Disposisjonsfond AU 2560 100 1 376,72
Pro. 452 Barentsvei -5 219,00 Dekkes av prosjektfond 452 2560 452 5 219,00

Sum Art. 2590001 Årets resultat 683 709,19 Sum disponert resultat -683 709,19  

 

 

Bodø, den 28.05.2014 

 
  
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg: 
Årsmelding og regnskap for 2013 (eget vedlegg)   
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SR-sak 25/14 VALG AV NYE REPRESENTANTER TIL 
ARBEIDSUTVALGET 

 

Beskrivelse 

Salten Regionråd har i møte 20. september 2013 under SR-sak 34/13 vedtatt en endring i 
vedtektenes §4 som innebærer at to av AU’s medlemmer og de to vararepresentantene 
velges for 2 år av gangen.  
Alle kommunene i Salten har nå godkjent vedtektsendringen.  
 
Videre har regionrådet i møte 21. februar 2014 gjort følgende vedtak vedrørende valgkomite: 
 
“Salten Regionråd oppnevner følgende valgkomite som skal forberede valgene i 
inneværende valgperiode: 
1.            Lars Kr. H. Evjenth (leder) 
2.            Ole Henrik Hjartøy 
3.            Monika Sande 
 
Sekretariatsleder er sekretær for valgkomiteen.” 
 
Følgende medlemmer er på valg i Arbeidsutvalget: 
 
Rolf Steffensen (leder, ikke på valg) 
Ole Henrik Hjartøy (nestleder, ikke på valg) 
Siv Anita Johnsen Brekke (på valg) 
Per Swensen (på valg) 
Even Ediassen (ikke på valg) 
 
Varamedlemmer: 
Monika Sande (på valg) 
Rolf Kåre Jensen (på valg) 

Valgkomiteen legger fram forslag til nye medlemmer i regionrådets møte.  

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd oppnevner følgende som fast medlem av Arbeidsutvalget: 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

2. Salten Regionråd oppnevner følgende som varamedlemmer av Arbeidsutvalget: 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

3. Medlemmenes funksjonsperiode varer fram til kommunevalget i 2015.  
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Bodø, den 28.05.2014   

 

Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 

 

Trykt vedlegg: 

Utskrift fra møteprotokoll: SR-sak 34/13 Arbeidsutvalgets sammensetning - vedtektsendring 
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Rett utskrift: KBP    Dato: 01.10.13 
  

 

 

Utskrift fra møteprotokoll 
Møte i: Salten Regionråd  
Dato: 20.  september 2013  

 
Sak: SR-sak 34/13     Arbeidsutvalgets sammensetning - vedtektsendring 
    

  

Enstemmig vedtak: 
1. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes §4 slik at den får følgende ordlyd: 

 
“Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget vel-
ges blant de som har møterett i Regionrådet. 

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

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er for-
handlingspart ved lønnsforhandlinger. 

Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.” 

2. Vedtektsendringen oversendes kommunene for godkjenning av kommunestyrene innen 
utgangen av 2013. 

3. Det tilstrebes at Arbeidsutvalget også gjenspeiler sammensetningen av regionrådet når 
det gjelder posisjon og opposisjon. Det søkes også at en setter sammen Arbeidsutvalget 
slik at den politiske bredden i Salten gjenspeiles. 
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SR-sak 26/14 HÅNDTERING AV FRAVÆR I REGIONRÅDET 
 

Bakgrunn  
Fra tid til annen har det i regionrådet vært møter der verken ordinære representanter eller 
vara har hatt anledning til å møte. Noen kommuner har da sendt andre representanter med 
fullmakt, mens andre kommuner har oppfattet at det kun er de valgte som kan møte. 
 
Regionrådet har derfor bedt om en sak der det legges frem forslag til en enhetlig praksis på 
området.  
 
Beskrivelse 
Vedtektene til Salten Regionråd har følgende bestemmelse om sammensetning i §2: 
 
“Regionrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg 
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.” 
 
Vedtektene har ingen bestemmelser om vararepresentanter ut over dette.  
 
Vurdering 
Det forutsettes at en praksis for vararepresentasjon ut over de valgte kan vedtas av 
regionrådet uten at vedtektene må endres. 
 
Sekretariatet foreslår følgende praksis: 
Dersom valgte representanter til Salten Regionråd inkludert vara ikke kan møte, kan 
posisjonen i kommunen gi fullmakt til en annen representant fra posisjonen. 
Dersom forfallet gjelder opposisjonen, kan opposisjonen i kommunen gi fullmakt til en annen 
representant fra opposisjonen. 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 23. mai 2014 under AU-sak 32/14 og legger den 
frem for Regionrådet med følgende 
 
 
Forslag til innstilling: 
Salten Regionråd vedtar følgende praksis ved forfall blant ordinære medlemmer med vara: 
 
Dersom valgte representanter til Salten Regionråd inkludert vara ikke kan møte, kan 
ordføreren gi fullmakt til en annen representant. 
 
 
 
Bodø den 28.05.2014 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 27/14 FLYTTING AV REGIONRÅDSMØTET I NOVEMBER 
FRA FAUSKE TIL LOFOTEN  

  

Sammendrag  

Regionrådet vedtok i september 2013, sak 32/13 møteplan for 2014. Novembermøtet ble 
bestemt lagt til Fauske torsdag 27. november til fredag 28. november 2014. 

Arbeidsutvalget har vært i dialog med Lofotrådet for møte mellom Lofotrådet og Salten 
Regionråd i Svolvær på overnevnte tidspunkt. Lofotrådet har tatt initiativ til møtet og har 
bekreftet at de kan møte Salten Regionråd på overnevnte tidspunkt.  

Det foreslås at regionrådets novembermøte flyttes fra Fauske til Svolvær. Torsdag benyttes 
til møte mellom regionrådene med påfølgende middag om kvelden. Fredag benyttes til møte 
i Salten Regionråd. 

Agenda fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med Lofotrådet. 

Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med 
følgende 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 23. mai 2014 under AU-sak 33/14 og legger den 
frem for Regionrådet med følgende 

 

 

Forslag til innstilling: 
1. Salten Regionråd flytter møtet 27. – 28. november 2014 fra Fauske til Svolvær.  

2. Agenda fastsettes av arbeidsutvalget i samråd med Lofotrådet. 

 

 

 

Bodø, den 28.05.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
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SR-sak 28/14 UTTALELSE I FORBINDELSE MED 
OMDISPONERING AV FYLKESKOMMUNALE 
MIDLER MM.  

  

Innledning: 

Med bakgrunn i en del viktige politiske avgjørelser som har direkte betydning for Salten og 
Nordland, samt diskusjon i AU den 23. mai, fremmes følgende forslag til uttalelse som 
sendes kommunal- og moderniseringsdepartementet, samferdselsdepartementet og 
finansdepartementet, samt Stortingets respektive komiteer.  

 

Forslag til felles uttalelse: 

Omfordeling med store konsekvenser  

I framleggingen av konjunkturbarometeret for Nord-Norge i mai 2014, framkommer det at 
Nord-Norge har sterkere økonomisk vekst enn resten av landet. Den største utfordringen nå 
er mangelen på arbeidskraft. Både næringsliv og offentlig sektor er avhengig av flere nye 
arbeidstakere med rett kompetanse. Utdanningstilbudet må være desentralisert og tilpasset 
det lokale næringslivet. 

Nordland er et eksportfylke med Europa som sin viktigste handelspartner. Til tross for 
nedgangstider i Europa går eksportrettet industri og øvrig næringsliv i fylket godt. For at 
næringslivet i fylket skal kunne fortsette å vokse i henhold til sitt potensiale, må viktige 
infrastrukturtiltak på plass. Nordland har blant annet et etterslep på veivedlikehold på over 7 
milliarder kroner. Mye av dette etterslepet ble overtatt av fylkeskommunen fra staten under 
forvaltningsreformen i 2010.  

Salten er Nord-Norges største region med om lag 80 000 innbyggere. De mindre folkerike 
kommunene i Salten er vertskap for viktige næringer både innen marin sektor og 
eksportrettet industri. Til sammen utgjør Salten en sterk og viktig motor i Nordland. 

I denne sammenheng ser Salten Regionråd med stor uro og bekymring på konsekvensene 
av flere politiske beslutninger som samlet sett får svært negative konsekvenser for Salten, 
Nordland og Nord-Norge:  

• Omfordeling av fylkeskommunale midler. Nordland fylkeskommune vil med den nye 
fordelingsnøkkelen få 225 millioner kroner mindre i årlige overføringer. Dette vil 
utvilsomt ramme både videregående opplæring, veivedlikehold og andre viktige 
infrastrukturtiltak i fylket. Det er nettopp disse områdene fylket nå sterkest trenger en 
satsning på.  

• Bodø og Tromsø, de to største byene i Nord-Norge, har 2,8 % høyere 
arbeidsgiveravgift enn andre kommuner i Nordland og Troms. 
Kompensasjonsordningen med DA-midler er viktig for å videreutvikle og tilrettelegge 
for at næringslivet og landsdelen skal kunne vokse. En ny kompensasjonsordning for 
næringslivet må på plass umiddelbart. 

• Sentraliseringseffekten som følge av vedtak på andre sentrale politikkområder vil 
sammenlagt bety en svekkelse av befolknings- og næringsgrunnlaget i nord. Her 
nevnes spesielt omfordelingen av veimidler til store samferdselsprosjekt i mer 



SR-sak 28/14   Side: 2 av 2  

Arkiv: c:\salten regionråd\sakspapirer pdf-filer\sr-sak 2814 - uttalelse i forbindelse med omdisponering av fylkeskommunale midler 
mm.doc Utskriftsdato: 28.05.14 Sign: kbp  

sentrale strøk, landbrukspolitikken som legger til rette for større bruk, og en etter vår 
oppfatning svakere politisk oppmerksomhet rundt nordområdene. 

Salten Regionråd ber regjeringen å se på helheten i fordelingspolitikken, slik at ikke de 
samlede belastningene som følge av enkeltvedtak blir for krevende for enkeltregioner og 
landsdeler. 

 

 

 

Bodø, den 28.05.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   Ingelin Noresjø  
sekretariatsleder   prosjektleder samferdsel 
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SR-sak 29/14 UTTALELSE VEDRØRENDE RESOLUSJON FRA 
UTMARKKOMMUNENES SAMMENSLUTNING (USS)  

  

Sammendrag  

Vedlagt følger en resolusjon fra USS sitt Landsmøte i slutten av april. Forslag til uttalelse 
vedrørende resolusjonen legges fra i regionrådets møte. 

 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget diskuterte saken i møte 23. mai 2014 under AU-sak 38/14a) og legger fram 
forslag til uttalelse i regionrådets møte. 

 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

Bodø, den 28.05.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  



 
Delegater fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS)s 89 medlemskommuner var 

samlet til landsmøte i Trondheim 24.- 25. april 2014 og vedtok følgende resolusjon: 

Det haster med ny lov om motorferdsel i utmark 

Landsmøtet ber Regjeringen prioritere arbeidet med endringer i motorferdselloven og 

innlemme motorferdselen i arealplanleggingen etter plan- og bygningsloven. Med den 

utvidede forsøksordningen som skal vare til 2018, vil den samlede forsøksperioden bli 18 

år fra forsøk med lokal forvaltning av snøscooterkjøring ble igangsatt. USS har helt siden 

1998 bedt om en demokratisering av motorferdselen i utmark gjennom kommunenes 

arealplanlegging i plan- og bygningsloven. 

Landsmøtet ber Regjeringen straks igangsette nødvendig lovgivningsarbeid parallelt med 

forsøksordningen, dersom den ønskes gjennomført, slik at ikke unødvendig tid går tapt 

og slik at nødvendige politiske avveininger fra Regjeringen blir synliggjort. Det er 

landsmøtets forventning at Regjeringen viser den nødvendige og varslede handlekraft, 

som berørte kommuner kan innrette sin planlegging etter. 

Kommunene ber Regjeringen vurdere å innføre en kommunal mineralskatt 

Det er avdekket enorme mineralforekomster og store potensielle verdier i utmarks-

kommunene. Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) har i 2012 anslått in situ-verdien av 

norske mineralressurser til om lag 2 500 milliarder norske kroner. Regjeringen skriver i 

Sundvolden-erklæringen: «..Det er store verdier i fjellene våre. Mineralnæringen vil 

derfor være et viktig satsingsområde.»  

Det er landsmøtets syn at dagens regelverk ikke ivaretar vertskommunenes interesser på 

en god nok måte. Landsmøtet ber derfor Regjeringen om å vurdere innført:  

 en egen skatteordning på mineralutvinning etter modell fra naturressursskatten 

på vannkraft, som går til vertskommuner der mineraluttakene skjer.  

 en tidsbegrensning på driftskonsesjonene til mineralutvinning, slik det var før 

ervervsloven ble endret i 1990. Mineralutvinning beslaglegger store arealer i en 

kommune, og en tidsbegrensning av konsesjonene er viktig for å sikre en 

bærekraftig forvaltning av og en tilstrekkelig samfunnsmessig kontroll med 

mineralressursene. 

 

Grønn skattekommisjon bør oppnevnes med en representant fra USS 

Regjeringen har varslet nedsatt en ny Grønn skattekommisjon. Anbefalingen fra 

Økosystemtjenesteutvalget i NOU 2013:10 – Naturens goder, om å vurdere innført en 

generell naturavgift, er av Regjeringens representant på landsmøtet henvist til 

behandling i kommisjonen. 

Landsmøtet vil vise til at Utvalget begrunner sin anbefaling med Norges forpliktelser etter 

konvensjonen om biologisk mangfold, det økte fokuset på økosystemtjenester og økt 

press mot arealutnyttelse både fra energi-, havbruks- og mineralsektoren. 
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På samme tid har Regjeringen i sin plattform varslet en styrking av kommunenes 

inntektsgrunnlag, både gjennom økte inntektsmuligheter fra egne naturressurser og ved 

en lokal andel av selskapsskatten. 

Landsmøtet mener det er på høy tid at verdsetting av naturkapital blir institusjonalisert i 

norsk lovgivning, slik et enstemmig Utvalg anbefaler i NOU 2013:10. Landsmøtet støtter 

Regjeringens syn om at dette arbeidet naturlig hører hjemme i Grønn skattekommisjon. 

Med om lag 90 medlemskommuner som besitter de største utmarksarealer og de mest 

verdifulle naturverdier i Norge, og med det største potensialet for mineralutvinning, ber 

Landsmøtet om at kommisjonen oppnevnes med en representant fra USS. Bare gjennom 

en slik representasjon vil de viktige interesser USS ivaretar for vår mest verdifulle 

naturkapital bli tilfredsstillende ivaretatt. 

Den lokal forvaltningsmodellen for store verneområder må fullføres  

Riksrevisjonens evaluering av forvaltningsmodellen for store verneområder etterlyser en 

tydeliggjøring av rollefordelingen mellom styrene, fylkesmennene og forvaltnings-

sekretariatet. Landsmøtet slutter seg til dette.  

Det er viktig for en bedre og mer effektiv nasjonalparkforvaltning med st ørre lokal 

forvaltning. Landsmøtet er tilfreds med statssekretærens løfte om bedre tilrettelegging 

for miljøvennlig reiseliv og verdiskapning innenfor verneområdene. Landsmøtet vil 

imidlertid påpeke viktigheten av at verdiskapning først og fremst må springe ut av lokalt 

arbeid og lokale initiativ, og med egen råderett over verdiskapingsprosjektene.  

God forvaltning av verneområdene krever tilstrekkelige tiltaksmidler til forvaltningen. 

Disse midlene ble kraftig kuttet i regjeringens statsbudsjett for 2014. Landsmøtet 

oppfordrer alle partiene på Stortinget om å sørge for bedre finansiering av dette viktige 

arbeidet i statsbudsjettet for 2015. Landsmøtet er av den oppfatning at en tydeligere 

ansvars- og rollefordeling mellom aktørene i forvaltningen - slik Riksrevisjonen også 

påpeker - vil effektivisere vernearbeidet og gi "mer bruk og vern" for hver krone. 

Rovdyrforliket må gjennomføres i den daglige rovviltforvaltningen  

Det tverrpolitiske rovviltforliket forutsetter at det skal være både rovvilt og beitenæring i 

norske natur, og at denne balansen skal nås med en fastsatt størrelse på 

rovdyrbestandene og en klar soneinndeling med prioriterte beiteområder. Utfordringen i 

norsk rovviltforvaltning forvaltningens oppfølging av rovviltforliket. For å sikre 

rovviltforlikets legitimitet haster det med å få på plass konkrete tiltak i 

rovviltforvaltningen som sikrer en bedre balanse mellom rovvilt og beiteinteresser. 

Landsmøtet ser frem til videre oppfølging av ulvesoneutvalgets forslag,  blant annet om 

innlemming av grenseulv og oppfordrer også regjeringen til å følge opp konkrete forslag 

som er fremmet i Stortinget om mer effektiv jakt for å sikre at rovviltbestandene holdes 

på vedtatt bestandsnivå og at rovviltskadene reduseres. Dette må også gjelde innenfor 

ulvesonen. 

Det er et viktig prinsipp i norsk rovviltpolitikk at det er storsamfunnet som skal bære den 

økonomiske byrden ved rovviltpolitikken, og ikke de enkeltpersoner som er berørt av 

den. For å holde konfliktnivået i rovviltpolitikken på et lavest mulig nivå, er det en 

forutsetning at den lovfestede retten til full erstatning for tap av husdyr til rovvilt 

videreføres. Landsmøtet er tilfreds med at hele politikerpanelet på landsmøtet klart 

uttrykte sin støtte til retten til full erstatning for tap av dyr på utmarksbeite. 
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SR-sak 30/14 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 Gildeskål kommune v/rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet: 
SALT – regional støtte 
 
Det vises til SR-sak 13/14a SALT – en mulighet for regionen, der regionrådet gjorde 
følgende enstemmige vedtak: 

a. Salten Regionråd hilser prosjektet SALT velkommen, og støtter arbeidet for at prosjektet 
skal bli vellykket og for at det skal få langsiktige positive ringvirkninger for regionen. 

b. SALT gir store muligheter for god markedsføring av regionen. Den regionale 
markedsføring i f.m. SALT bør bygge på erfaringene fra arbeidet med Arctic Race.  

c. Salten trenger gode opplevelses- og rekreasjonstilbud både for turister og egne 
innbyggere.  Langsanden på Sandhornøy bør utvikles som utfartssted for regionen. 

d. Gjennom samarbeid med SALT kan reiselivsbedrifter i Salten få gode muligheter for egen 
utvikling mot nye markeder. Det bør legges til rette for at reiselivsbedrifter i Salten gis 
anledning til læring i nettverk og at dette videreføres for utvikling av andre 
reiselivsprodukter i regionen. 

e. Samarbeid med SALT-prosjektet gir nye muligheter for å utvikle samarbeid mellom 
reiselivsbedrifter i ulike deler av regionen. Regionrådet ser dette som et nyttig grunnlag 
for arbeidet med en helhetlig utvikling av reiselivet i regionen. 

 
Arbeidet med konstruksjoner og infrastruktur for SALT på Langsanden er startet i henhold til 
plan, og vil være ferdigstilt til åpningen 29. august i år. Med det markeres også starten på 
SALT’s reise i det arktiske landskapet, der Salten er første etappe. Prosjektet er i stor grad 
finansiert med nasjonal/nordisk støtte, og er i sluttfasen av en positiv dialog med den 
politiske og administrative ledelsen for Nordland fylkeskommune. Samtidig tydeliggjøres 
potensialet for prosjektet og for ringvirkninger av det når den engelske avisen The Guardian i 
et oppslag 11. april omtaler SALT som en av «Top 25 summer festivals for music and arts 
lovers, foodies and families», for øvrig den eneste norske på lista.  
 
Som vist i saksframlegget til SR-sak 13/14a, har Gildeskål kommune har igangsatt et 
prosjekt for å bidra til best mulig regionale ringvirkninger av SALT-prosjektet. Søknad om 
tilskudd til ringvirkningsprosjektet ligger til behandling i Nordland fylkeskommune, og svar 
forventes i løpet av de nærmeste 14 dagene. Planleggingen av arbeidet med konkretisering 
av tiltak er imidlertid startet slik at effektene skal bli best mulig. 
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Realiseringen av SALT-prosjektet er finansiert, men hvor godt det blir og hvor stor effekt vi 
kan klare å få ut av det, vil avhenge av hvor god toppfinansieringen blir. Denne er ikke på 
plass enda.  Det betyr at et styrket økonomisk fundament vil kunne gi enda bedre 
opplevelser til både folk i regionen og til tilreisende, samtidig som arbeidet med å skape 
varige regionale ringvirkninger vil styrkes betraktelig. Regionrådet rår ikke selv over 
tilgjengelige midler, men et tydelig signal fra regionrådet om prosjektets regionale betydning, 
vil være en styrke når SALT-prosjektet selv og Gildeskål kommune på vegne av 
ringvirkningsprosjektet søker IRIS-fondet om tilskudd. 
 
Forslag til vedtak: 
På bakgrunn av SALT-prosjektets betydning for regionen vil Salten regionråd anmode om at 
IRIS-fondet ser positivt på søknader om tilskudd til SALT-prosjektet og til 
ringvirkningsprosjektet i regi av Gildeskål kommune. 
 
 

b) Fra Fauske kommune v/rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet: 
 
Orientering om fengsel på Fauske 
 
Fauske kommune vil orientere om status i arbeidet med fengsel på Fauske. 

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

 

Støtte til uttalelse fra Saltdal kommune vedrørende rovviltforvaltningen 

Vedlagt følger en enstemmig uttalelse fra Saltdal kommunestyre datert 08.05.2014 
vedrørende rovviltforvaltningen. Ordfører i Saltdal vil orientere om saken i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Salten Regionråd viser til enstemmig uttalelse fra Saltdal kommunestyre vedrørende 
rovviltforvaltningen. Salten Regionråd gir sin støtte til Saltdal kommunes uttalelse 
vedrørende rovviltforvaltningen, datert 08.05.2014. 

 

 

Bodø, den 28.05.2014 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg 
Uttalelse fra Saltdal kommunestyre datert 08.05.2014 



 

 

Saltdal kommune 
 

 

 
  

Notat 
 

Til: Klima- og miljødepartementet, Nordland fylkesting, Salten regionråd, 
Rovviltnemnda i Nordland 

 

Fra: Saltdal kommunestyre 
 

 
Referanse Dato 

2013/732 08.05.2014 

Uttalelse fra Saltdal kommunestyre vedr. rovviltforvaltning 
Saltdal kommune vil med dette støtte Fylkestinget i Oppland sin uttalelse til Klima og 
miljødepartementet og synliggjøre stor uro for det vi frykter kan bli nok en blodig beitesesong.  
 
Fjorårets beitesesong var et av de verste med tanke på tap av dyr på beite. Saltdal kommune 
mener for lite blir gjort sentralt og for liten forståelse for problemene blir vist – uavhengig av ny 
eller gammel regjering - samme hvor mange ganger politikerne og Rovviltnemnda har tatt det 
opp i møter og på ulike samlinger med regjeringsapparatet og samme hvor mange brev som er 
skrevet.  
En slik forvaltning river dessverre bort grunnlaget for støtten til det rovviltforliket flere av oss 
var glade for kom i stand og som vi hadde tro på å skulle hjelpe. I stedet opplever vi at dyr som 
ikke skal være i beiteområdene fortsatt ikke blir tatt ut verken under lisensfellinga og sjelden 
også i forbindelse med fellingstillatelse. Det altså bare 6 av 23 jerv som ble tatt ut i 
lisensfellingsperioden i Nordland. Det er bra at det ble foretatt ekstraordinært uttak av en jerv i 
Meløy. Vi skulle ønsket flere slike uttak når det nærmer seg slutten av lisensfellingsperioden og 
det er klart at årets kvote ikke vil bli nådd. Vi har nå søkt om ekstraordinært uttak av ynglehi, 
dette hadde kanskje vært unødvendig om flere jerv hadde blitt tatt ut ekstraordinært innenfor 
lisensfellingsperioden. Det er svært vanskelig, om ikke umulig å ta ut disse dyra på skadefelling. 
Det samme gjelder for uttak av bjørn.  
 
Det er en fortvila situasjon at skade først må skje for at dyr kan tas ut. Slik situasjonen nå er, er 
det skadefellinga som har blitt bestandsreguleringa, noe som er helt uakseptabelt. Da skjer jo 
nettopp det Mattilsynet påpeker, nemlig at lidelsene blir så store at dyr ikke får lov å gå på beite.  
Hvor ender vi da? Saltdal har mange tusen sauer på beite, og utmarksbeitet er en naturressurs 
som har stor nasjonal verdi. Vi har som mål å spise mer kortreist mat for å belaste klimaet mindre 
med lange transporter. Vi har som mål å øke matproduksjonen i dette landet med 20 % på få år. 
Vi har som mål at det skal finnes næringsveier i hele landet, næring det går an å leve av. Og vi 
har som mål at dyr ikke skal lide. Vi har som mål at Norge ikke skal gro igjen. Vi har som mål at 
mer av det kjøttet vi spiser skal fores opp på gras som naturressurs. Alle disse måla er avhengig 
av en rovdyrpolitikk som forvaltes etter hensikten Stortinget hadde da de inngikk forliket. 7951 
sau og 7079 rein ble søkt erstatta tapt til rovvilt i Nordland i fjor. Det er ikke rart Mattilsynet 
reagerer.  
 



  
 

Saltdal kommune er imponert over sauebønder som står fram og sier de fortsatt vil satse. Flere 
har investert nytt med betydelige beløp siste år. Mattilsynets rapport på risikovurdering bekrefter 
også at bøndene sjøl gjør en god jobb, at de er godt organisert, og at tilsyn over år har vist god 
dyrevelferd og drift. Kommunene og beitelaga utgjør ryggraden i felles innsats med 
forebyggende arbeid, og mange tiltak er forsøkt – uten resultat for tapsreduksjon. Alt dette uttaler 
Mattilsynet.  
 
Saltdal kommune støtter helt og fullt opp om Rovviltnemnda sitt arbeid og håper regionrådet 
også arbeider for å endre rovviltforvaltningen i Nordland og Norge. Vi mener, som det fremgår 
av vårt brev til departementet av 3.2.2014 at lisenskvotene må effektueres. De dyra som er 
bestemt ikke skal være der, må tas ut! Ellers mister hele forliket sin legitimitet. Her er vi enig 
med Fylkestinget i Oppland i at direktoratet har for stor innflytelse på forvaltningen. Som 
kommune støtter vi Fylkestinget i Oppland sin uttalelse. Saltdal kommune vil oppfordre flere 
kommuner til å gjøre det samme, og håper fylkestinget i Nordland vil følge oppfordringen fra 
Oppland. 
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