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MØTE I REGIONRÅDET 16. FEBRUAR 2017  

 HOTELL SCANDIC BODØ 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 10.15 
Velkommen til Bodø 
SR-sak     01/17 Referat 
SR-sak 02/17 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmannsgruppa 
SR-sak     03/17 Rødøy kommune – søknad om medlemskap i Salten Regionråd 
  Rødøy kommune v/ordfører og rådmann, orienterer 

SR-sak     04/17 Steigen kommune: Utmelding av Salten Regionråd 
SR-sak     05/17 Saltenstrategier 2016 – 2020  
SR-sak     06/17 Regionrådets rolle og fokus 
SR-sak     07/17 Strategiplan havbruk Salten 2017-2027 
SR-sak     08/17 Disponering av RDA-midler  
SR-sak     09/17  Kulturutredning i Salten   
  Salten Kultursamarbeid v/prosjektleder Hege Næss Klette, orienterer 

SR-sak     10/17 Presentasjon av Indeks Nordland 2016-2017 med særlig vekt på Salten 
  Nærings- og utviklingssjef i Nordland fylkeskommune / styringsgruppens leder Hanne Øster-

dal, presenterer 

SR-sak     11/17 Interkommunalt prosjekt – «Kommunal beredskapsplikt i Salten» 

  Bodø kommune v/ ass. rådmann Anna Welle og prosjektleder Silje Johnsen, orienterer 
SR- sak    12/17 Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 – oppstart av søkeprosess  
  Bodø kommune orienterer  

SR-sak     13/17 Bodø i vinden: Forlengelse av partnerskapsavtalen   
SR-sak     14/17 Evaluering av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor 
SR-sak     15/17 Beregning av skatt på havbruksanlegg - bistand 
SR-sak     16/17 Jernbaneforum Nord: Endring av vedtekter 
SR-sak     17/17 Ryddeprosjekt i Salten  
SR-sak     18/17 Saltentinget 2017 
SR-sak     19/17 Salten Friluftsråd: Finansiering av AFP/økt bemanning 
 
 
 
 
Praktiske opplysninger 
Dagsmøte på Scandic Bodø Hotell  
Torsdag 16. februar 10.15 Møtestart (SR-sak 01/17 – 09/17) 
 12.30 Lunsj   
 13.15 Møtet fortsetter (SR-sak 10/17 – 19/17) 
 18.00 Avslutning møte 
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SR-sak 01/17 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 17. – 18. november 2016.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Referat fra møte i Salten Regionråd 17. – 18. november 2016 godkjennes. 

 

 

Bodø, 10.02.2017 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Referat fra møte 17. – 18. november 2016  
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SR-sak 02/17 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER  
  FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON 
 
Nedenfor er gitt en kort orientering om saker som det jobbes med i Salten Regionråd sin 
organisasjon. Utdypende orientering kan om ønskelig gis i Regionrådets møte. 

 
A.  GENERELL INFORMASJON  
 

1. Forskningsprosjektet «Grønt skifte Nordland» 
Salten Regionråd sa i oktober 2016 ja til å være samarbeidspartner i et forprosjekt 
som omhandler grønt skifte i Nordland. Prosjektet var ledet av Nordlandsforskning og 
NORD Universitet. Forprosjektet har nå fått avslag fra Regionalt forskingsfond Nord 
og vil derfor ikke gjennomføres som planlagt. Begrunnelsen for avslaget var «søkna-
den beskriver ikke en tydelig forskningsmessig problemstilling og redegjør ikke for 
forskningsfronten på området».. 
 

2. Møte med Nordlandsbenken 
Salten Regionråd v/ leder, nestleder og sekretariatsleder møter Nordlandsbenken i 
Bodø den 13. februar sammen med de andre regionrådene i Nordland.  
Arbeidsutvalget har spilt inn at NTP er den viktigste saken som bør tas opp.  
 

3. Møte med Fylkesrådet i Nordland   
Arbeidsutvalget møter Fylkesrådet i Nordland den 23. mars. Det er foreløpig ikke av-
klart hvilke saker som tas opp, men kommunene må gjerne gi innspill til saker. 
 

B. PROSJEKT SAMFERDSEL 
 

1. Møter på Stortinget 
Prosjektleder for samferdsel hadde møter med partiene SV og MDG på Stortinget 
hhv. den 6. og 30. januar. Formålet var å fremme de viktigste prioriteringene i forbin-
delse med ny NTP 2018-2029. Følgende ble tatt opp; 
- Helhetlig oppgradering av E6 
- Opprusting av Nordlandsbanen; fokus ERTMS og krysningsspor 
- Ny flyplass i Bodø 

2. Deltakelse i diverse fora 
Prosjektleder deltatt på følgende: 
- Nord i Sør konferansen i Oslo 4. januar 
- NHOs årskonferanse i Oslo 5. januar 
 
 

C. SALTEN KULTURSAMARBEID    
 
1. Aktiviteter  

Den 31. januar – 1. februar var prosjektleder i Bergen for å delta på en konferanse 
om Internasjonal kulturkraft i regi av Norsk Kulturforum (NOKU). I uke 6 presente-
re prosjektleder kultursamarbeidet på møtet til Årboksamarbeidet i Salten og på 
Bodø kommunes fagsamling innenfor kultur. 

2. Filmfest Salten 
Dato for årets filmfest er 24 – 25. april 2017. Fjorårets filmfest fikk et lite over-
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skudd på 16 890. Etter svar på våre søknader har vi fortsatt en underdekning på 
kr 54 000. Budsjettet revideres tilsvarende.  

Kommunenes deltakelse på Filmfesten er regulert gjennom DKS avtalen de har 
med fylkeskommunen. Den signerte samarbeidsavtalen sier at alle kunstuttrykk 
skal være representert og at det ikke gis anledning til å benytte bare deler av til-
budene fra Den kulturelle skolesekken.  
 

3. Den kulturelle spaserstokken 
I desember sendte fylkeskommunen melding om ny praksis i forbindelse med Den 
Kulturelle Spaserstokken. Dette innebærer at Fylkestinget overfører penger direk-
te til kommunene ut fra folketall. Alle kommunene har nå bekreftet at de ønsker at 
kultursamarbeidet skal fortsette arbeidet med spaserstokken og overført midlene. 
Kultursamarbeidet har i tillegg søkt om og mottatt ekstra midler på kroner 60 000 
til årets spaserstokk. Det vil arrangeres 3-4 turneer i år. Så langt står Bart Clavier 
og Nordland Teater på programmet. Arbeidet med rapport og regnskap for 2016 
starter i mars. 
 

4. Fredelige Salten 
Kulturskolenettverket har foreløpig lagt flyktningedelen av dette prosjektet på is. 
Prosjektgruppen jobber videre med det andre delprosjektet rettet mot barnehager, 
der kunstnere skal inn og jobbe med ungene om temaet fred. Prosjektet har fått 
tittelen «Du-e», og her er Nordnorsk Kunstnersenter, Nasjonalt Senter for kunst og 
kultur i opplæringa og RKK Salten samarbeidspartnere. Prosjektet er presentert 
for barnehagene i Salten og det søkes nå om midler til gjennomføringen.  
 

5. Kulturell Vandring 
Vandringen har til hensikt å trigge nysgjerrigheten og trekke folk ut for en annerle-
des opplevelse. Prosjektgruppen ser for seg at den kulturelle vandringen skal ha 
elementene tenkebenk, skulptur, formidlings-app og et arkitektonisk verk i samar-
beid med Sami Rintala og hans studenter. Kommunene skal straks i gang med å 
definere område i sin kommune. Det jobbes fortsatt med prosjektbeskrivelsene.  
 

6. Facebook 
Salten Kultursamarbeid har etablert egen Facebook side. Det er utarbeidet egen 
Facebook- strategi som blir lagt frem for kulturutvalget  21. februar. På siden skal 
vi dele informasjon om vårt arbeide, formidle arrangementer og kulturnytt fra 
kommunene og dele aktuell informasjon fra kulturinstitusjoner både lokalt, regio-
nalt og nasjonalt. Og sist men ikke minst ønsker vi en tettere dialog med Saltens 
befolkning i fremtiden.  
Oppfordrer regionrådet til å like, invitere venner og dele innlegg fra siden. 
 

7. Digital historiefortelling/Story Starter 
Prosjektet ble avsluttet høsten 2016. Rapport og regnskap er skrevet og godkjent 
av Nasjonalbiblioteket. 
 

8. Kulturutredning 
Kultursamarbeidet har fått 150 000 fra Regionalt næringsfond til en kulturutred-
ning. Telemarksforskning er valgt som leverandør. Utredningen utføres som en 
kombinasjon av statistikk, spørreundersøkelse og workshop. Rapport er klar i mai. 
 

9. Nettverkssamling 
Neste nettverkssamling arrangeres på Kobbelv 8. – 9. mai. 

 

https://www.facebook.com/SaltenKultursamarbeid/?fref=ts
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D.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

1. Ny ansatt i Salten Friluftsråd 
Annette Digermul Hals er ansatt som ny prosjektleder i Salten Friluftsråd. Hun be-
gynner i jobben 6. mars. Kontorsted blir Bodø. Vi gleder oss til hun tar fatt. 1. april 
går Trond Loge ned i 50% prosjektstilling. Bjørn Godal har overtatt funksjonen som 
faglig leder. 
 

2. Ordførerens tur 
“Ordførerens tur” ble gjennomført i 2016. Samtlige ni ordførere i Salten har også 
dette året gjennomført tur i egen kommune, og heftet Ordførerens tur 2016 deles 
ut i møtet. Hver ordfører får 50 eks og kan motta flere om ønskelig. 
 
Stor takk til alle ordførerne i Salten – som bokstavelig talt – går foran! 
 

3. Turruteplaner  
Turruteplaner er en anleggsoversikt over turruter i kommunene som har et drifts-
opplegg eller er tilrettelagt. Den inneholder både turruter som kommunene og 
andre har ansvaret for. Planen forutsetter ikke at kommunen påtar seg større an-
svar for turrutene, men skal sikre en bedre oversikt og koordinering av det som 
skjer. Det er utarbeidet en pilot for Steigen kommune. Arbeidet med turruteplaner 
starter nå opp i Hamarøy, Gildeskål og Bodø. På sikt vil fylkeskommunen kreve at 
dette foreligger for at kommunene skal kunne søke spillemidler. Miljødirektoratet 
har forespurt Salten Friluftsråd om å utarbeide en nasjonal veileder for dette arbei-
det.  
 

4. Sykkel i Salten 
Prosjektet er startet opp. Ruter i Meløy, Gildeskål, Saltdal og Bodø prioriteres i 
2017. 
 

5. Innvandrere og friluftsliv 
Salten friluftsråd har fått utarbeidet en grunnlagsrapport for en større satsing på 
Innvandrere og friluftsliv. KUN har stått ansvarlig for rapporten. Satsingen vil kon-
kretiseres i løpet av våren 2017 og eksterne prosjektmidler søkes. 
 

6. Friluftsskoler og BaseCamp Salten 
Det skal gjennomføres friluftsskoler i Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, 
Gildeskål og Meløy i 2017. Dette er et ferietilbud for unger i alderen 10-13 år. I til-
legg skal Bodø kommune arrangere BaseCamp Salten i september. 

 
E.  FELLES ANSVAR I SALTEN  

 

1. Fag- og inspirasjonsdag for våre samarbeidspartnere. 
Felles Ansvar skal arrangere fagdag for sine dyktige samarbeidspartnere. Torsdag, 
27. april vil ca. 70 stykker fra hele Salten møtes på Nord Universitet. 
 
Dagen inneholder foredrag fra politiets ungdomsteam. Politipersonell med spesial-
kompetanse på elektroniske spor skal dele erfaringer og tips angående ungdom & 
nettbruk. Oppfølgingstjenesten ved Bodin v/ Ronny Olsen og Børre Lekang skal 
snakke om helhetsbildet av det de gjør med tanke på forebygging av frafall og 
samtaleveiledning av elever i vgs. Helsesøstertjenesten ved Bodø VGS skal snak-
ke om «Helsesøsters møte med ungdom i videregående skole – utfordringer og 
muligheter i forhold til psykisk helse».  
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Dagen avsluttes av fyrverkeriet Christine Koht med et skråblikk på «kidsa i dag». 
Invitasjon sendes ut i disse dager.  

 
 
SR-sak 02/17-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

Bodø, den 10.02.2017 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
sekretariatsleder prosjektkoordinator  
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SR-sak 03/17 RØDØY KOMMUNE: SØKNAD OM MEDLEMSKAP I 
SALTEN REGIONRÅD FRA 2018 

  

Innledning 

Rødøy kommune har i brev av 1. november 2016 søkt om medlemskap i Salten regionråd 
fra og med 1. januar 2018. Kommunen ber også om å få delta som observatør i 2017.  

Rødøy kommune v/ordfører, opposisjonsleder og rådmann kommer til regionrådets møte for 
å presentere Rødøy kommune og bakgrunnen for at de søker medlemskap i Salten 
regionråd. 

 

Bakgrunn 

Salten regionråd mottok den 1. november 2016 søknad fra Rødøy kommune om deltakelse i 
Salten regionråd. Rødøy kommune hører i dag til Helgeland regionråd, og kommunestyret 
har gjort følgende vedtak i februar 2016 i sak 003/2016 om regionrådstilhørighet, 
retningsvalg: 

1. Rødøy kommune sier opp sitt deltakerforhold i Helgeland regionråd og Helgeland 
regionråd IKS, gjeldende fra 31. desember 2016. 

2. Rødøy kommune søker deltakelse i Salten regionråd. 

3. Inntil opptak i Salten regionråd ber Rødøy kommune om å få møte som observatør. 

 

Det har vært avholdt et møte mellom styreleder og sekretariatsleder i Salten regionråd, og 
ordfører og rådmann fra Rødøy kommune. I møtet ble det orientert nærmere om hvordan 
Salten regionråd er organisert, og om hvilke samarbeid og prosjekter det jobbes med i 
Salten regionråd. 

Regionrådet ble orientert om saken i møte den 17. – 18. november 2016 på Kjerringøy.  

 

Beskrivelse  

Vedtektene for Salten regionråd har ingen bestemmelser for opptak av nye kommuner som 
medlem av regionrådet. Det er derfor opp til Regionrådet og kommunene å avgjøre opptak 
av nye kommuner.  

I vedtektenes § 1 er det nedfelt hvilke kommuner Salten regionråd er et samarbeidsorgan 
for. Det må derfor gjøres en vedtektsendring dersom Rødøy tas opp som medlem i Salten 
regionråd. En slik vedtektsendring må godkjennes av kommunestyrene i 
medlemskommunene, jf. vedtektenes § 9. 

Salten regionråd bes  

1. å diskutere om Rødøy kommune skal tas inn som medlem av Salten regionråd 

2. å diskutere om Rødøy kommune må delta i alle samarbeidsordningene som er 
underlagt regionrådet, herunder Salten Friluftsråd (SF), Salten Kultursamarbeid (SK) 
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og Felles ansvar i Salten (FA). SF, SK og FA er og en del av virksomheten til Salten 
regionråd som har arbeidsgiveransvaret for de ansatte og står økonomisk ansvarlig 
for alle tre samarbeidene. 

I vedtektene til Salten Friluftsråd (SF) og Salten Kultursamarbeid (SK) heter det at 
«kommunene i Salten regionråd» kan være medlemmer av SF og SK.  

Når det gjelder Felles Ansvar (FA) er det kommunene i «gamle» Salten Politidistrikt 
som er avtalepartnere. Rødøy kommune var opprinnelig tenkt å delta i samarbeidet, 
men kom aldri med av ukjente årsaker. Salten regionråd, som øverste myndighet for 
tiltaket, inviterer de øvrige deltakende kommunene (Værøy og Røst) til regionrådet 
når saker som iht. avtalen skal behandles av regionrådet. Da behandler et «utvidet» 
regionråd disse sakene.  

3. å diskutere betydningen rundt at Rødøy kommune tas inn som medlem av 
regionrådet, og hvilke konsekvenser dette får ift regionale prioriteringene som gjøres 
av Salten Regionråd.  

Rødøy har 1268 innbyggere pr. 1. januar 2016. 

 

Vurdering 

Rødøy kommune har i brev av 1. november 2016 søkt om å få delta som medlem i Salten 
regionråd fra og med 1. januar 2018, og som observatør i 2017. 

Vedtektene for Salten regionråd har ingen bestemmelser for opptak av nye kommuner som 
medlem av regionrådet. Det er derfor opp til regionrådet og kommunene å avgjøre opptak av 
nye kommuner. I vedtektenes § 1 er det nedfelt hvilke kommuner Salten regionråd er et 
samarbeidsorgan for. Det må derfor gjøres en vedtektsendring dersom Rødøy tas opp som 
medlem i Salten regionråd. En slik vedtektsendring må godkjennes av kommunestyrene i 
medlemskommunene, jf. vedtektenes § 9. 

Regionrådet bør drøfte om Rødøy kommune må delta i alle samarbeidsordningene i Salten 
regionråd, herunder Salten Friluftsråd (SF), Salten Kultursamarbeid (SK) og Felles ansvar i 
Salten (FA).   

Generelt bør hovedregelen være slik at kommunene ikke kan «shoppe» de samarbeidene 
de ønsker å delta i, men at de deltar i alle dersom de ønsker å være medlem av Salten 
regionråd. I og med at Salten regionråd har det overordnede økonomiske ansvaret for de 
ulike samarbeidene, samt arbeidsgiveransvaret for de ansatte, bør kommunene i Salten 
regionråd delta i alle samarbeidsordningene som er underlagt Salten regionråd.  

Økonomiske konsekvenser: 

Rødøy kommune må tas inn i budsjettbehandlingen for 2018 dersom de tas opp som 
medlem. I og med at nye budsjettrutiner skal diskuteres som en del av de nye 
eierstrategiene, vil Rødøy sin økonomiske andel beregnes i den forbindelse.  

 

Rødøy kommune v/ordfører, opposisjonsleder og rådmann vil i regionrådets møte 
presentere Rødøy kommune og bakgrunnen for at de søker medlemskap i Salten regionråd. 

Saken har ikke vært behandlet i Arbeidsutvalget og legges derfor fram som en 
orienteringssak til regionrådet. Endelig beslutningssak legges fra i regionrådets møte i juni 
2017.  
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Forslag til vedtak: 
1. Salten regionråd tar presentasjonen fra Rødøy kommune til orientering. 

2. Salten regionråd ber om at det jobbes videre med saken med de innspill som framkom 
i møtet. En endelig behandling av søknaden fra Rødøy kommune vil skje i 
regionrådets møte i juni 2017. 

3. Rødøy kommune får delta som observatør i regionrådets møter i 2017 i påvente av 
endelig behandling av søknaden. 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Søknad fra Rødøy kommune 
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SR-sak 04/17 STEIGEN KOMMUNE: OPPSIGELSE AV 
MEDLEMSSKAP I SALTEN REGIONRÅD 

  

Bakgrunn 

Salten Regionråd mottok den 21. desember 2016 oppsigelse fra Steigen kommune 
vedrørende deres medlemskap i Salten Regionråd. I oppsigelsen lå det inne en opsjon om å 
trekke tilbake oppsigelsen, t.o.m. 21. januar, etter at sak om kommunesammenslåing 
mellom Bodø og Steigen kommuner, har vært behandlet i kommunestyret i Steigen 
kommune. 

Kommunestyret i Steigen besluttet den 20. januar 2017 å fortsette som egen kommune. 
Bodø bystyre behandlet saken den 9. februar.  

 

Beskrivelse  

I henhold til vedtektenes § 10 Uttreden og oppløsning, heter det at  

«Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i 
Regionrådet og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår. 

Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel (gitt ved folketall ved 
siste årsskifte før oppsigelsesfristens utløp), men ikke til mer enn verdien av de midler 
vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.» 

Steigen kommune sendte sin oppsigelse den 21. desember 2016, og uttreden fra Salten 
Regionråd kan skje fra og med 1. januar 2018. 

 

Økonomiske konsekvenser 

For Salten Regionråd som helhet utgjør Steigen kommune sin kommunale andel i 2017 om 
lag 267 000 kroner pr. år og 4,5 % av Salten Regionråds kommunale kontingent.  

 

Vurdering 

Først og fremst er det svært beklagelig at Steigen kommune har valgt å si opp sitt 
medlemskap i Salten Regionråd. Det er uheldig for det interkommunale samarbeidet at én 
av ni kommuner velger å stå utenfor. Samtidig må vi respektere Steigens beslutning om å 
trekke seg ut. 

I behandlingen av oppsigelsen er det både formelle og prinsipielle «sider» som må tas 
stilling til. 

Når det gjelder det formelle rundt oppsigelsen har Steigen kommune levert oppsigelsen i 
tråd med kravene i vedtektene jf. kml § 27 nr. 3. Oppsigelsen trer i kraft fra og med 1. januar 
2018. Angående «utløsningssummen» det henvises til i vedtektenes § 10 jf. kml § 27 nr. 3, 
er dette verdien av en «andel», som tyder på noe annet enn tilskudd til driften. Hvilken andel 
det er snakk om vites ikke, men man kan diskutere om dette er en prosentmessig andel (4,5 
%) av oppsparte midler i regionrådet, altså av AUs disp.fond. Når det gjelder Salten 
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Kultursamarbeid og Salten Friluftsråd er det vedtektsfestet at et medlem som melder seg ut, 
ikke har krav på noen av eiendelene til de respektive samarbeidene. 

Når det gjelder den prinsipielle siden ved oppsigelsen er det flere problemstillinger 
regionrådet bør ta stilling til: 

Det ene er om Steigen kommune som følge av oppsigelsen må melde seg ut av alle 
samarbeidene som er underlagt regionrådet, når de velger å melde seg ut av Salten 
Regionråd. Det andre er om kommunene skal bære den økonomiske andelen som Steigen 
kommune skulle betalt inn i 2018, eller om driften skal reduseres tilsvarende Steigens 
økonomiske andel. Og til sist bør man ta stilling til om regionale prioriteringer i Steigen skal 
tas ut i de innspill som gis fra Salten Regionråd og som trer i kraft fra og med 2018. Dette 
gjelder f.eks Regional Transportplan 2018-2029 og Sykkel i Salten, og eventuelt andre 
prioriteringer som regionrådet gjør.  

Må Steigen kommune melde seg ut av alle samarbeidene i SR: 

Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten er en del av Salten 
Regionråd sin virksomhet, og Salten Regionråd har arbeidsgiveransvaret og står økonomisk 
ansvarlig for alle tre samarbeidene. 

I vedtektene til Salten Friluftsråd (SF) og Salten Kultursamarbeid (SK) heter det at 
«kommunene i Salten Regionråd» kan være medlemmer av Salten Friluftsråd og Salten 
Kultursamarbeid. Dette medfører at Steigen kommune ikke kan være medlem av verken SF 
eller SK all den tid de ikke er medlem av Salten Regionråd.  

Når det gjelder Felles Ansvar (FA) er det kommunene i «gamle» Salten Politidistrikt som er 
avtalepartnere. Dette innebærer at regionrådet som øverste myndighet for tiltaket inviterer 
de øvrige kommunene (Værøy og Røst) til regionrådet når saker som iht. avtalen skal 
behandles av regionrådet. Da behandler et «utvidet» regionråd disse sakene. Dette 
innebærer at Steigen formelt sett kan fortsette sin deltakelse i FA hvis de ønsker det. 

Generelt bør hovedregelen være slik at kommunene ikke kan «shoppe» de samarbeidene 
de ønsker å delta i. Man bør enten være med i alle samarbeidene underlagt regionrådet eller 
ingen samarbeid. Vedtektene er imidlertid tydelige på at kommunene må være medlem av 
Salten Regionråd for å kunne delta i SF og SK. FA har siden oppstarten hatt kommunene i 
gamle Salten Politidistrikt som medlemmer. Det bør imidlertid diskuteres om man skal endre 
denne praksisen i og med at det er etablert nye Nordland politidistrikt.  

Økonomiske konsekvenser: 

For Salten Regionråd som helhet utgjør Steigen kommune sin kommunale andel om lag 267 
000 kroner pr. år, og 4,5 % av den totale kommunale kontingenten til Salten Regionråd. 
Dette vil måtte innarbeides i budsjettet for 2018, og driften må enten reduseres tilsvarende 
eller så må øvrige kommuner bære Steigen kommune sin andel. Dersom Rødøy kommune 
tas inn som medlem av Salten Regionråd vil dette kunne erstatte deler av Steigens andel. I 
og med at Rødøy har færre innbyggere enn Steigen, vil det av den grunn påløpe en viss 
andel på de øvrige kommunene (inkl. Rødøy) ift. Steigens andel. 

Regionrådet bes å diskutere de formelle og prinsipielle sidene ved oppsigelsen. Det 
anbefales at Salten Regionråd tar oppsigelsen til etterretning og godkjenner formalitetene 
rundt oppsigelsen. 

Regionale prioriteringer: 

Regionrådet bes å diskutere om Steigen kommune skal tas ut av de regionale 
prioriteringene som gjøres gjeldende fra og med 2018. 
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Arbeidsutvalgets behandling av saken 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 06/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar oppsigelsen til etterretning og godkjenner formalitetene rundt 
oppsigelsen. 

Oppsigelsen trer i kraft fra og med 1. januar 2018.  

Steigen kommune tas ut av de regionale prioriteringene gjort av Salten Regionråd, fra og 
med 1. januar 2018. 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Oppsigelse fra Steigen kommune 
Vedtekter for Salten Regionråd 
Vedtekter for Salten Friluftsråd 
Vedtekter for Salten Kultursamarbeid 
Samarbeidsavtale Felles Ansvar i Salten 
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SR-sak 05/17 SALTENSTRATEGIER 2016-2020 
 

Innledning 

Prosessen med nye Saltenstrategier startet i juni 2015, og siste behandling i regionrådet var 
2. juni 2016, der følgende vedtak ble fattet under SR-sak 30/16: 

1.  Salten Regionråd godkjenner utkastet til strategidokumentet “Saltenstrategier 2016-
2020” og anbefaler kommunene å slutte seg til dette. 

2. Som slagord for Saltenstrategiene velges “Kraftfulle Salten”. 

3. Salten Regionråd foretar endelig behandling av «Saltenstrategier 2016-2020» i sitt møte 
i november 2016, etter behandling i kommunene.  

4. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å vedta handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt 
aktuelle måleindikatorer. 

Kommunene har behandlet saken utover høsten 2016, men alle kom ikke i mål til november-
møtet i regionrådet, og saken ble derfor utsatt til februar 2017. 
 
 
Behandling av saken i kommunene 
Vedlagt følger oversikt over behandlingen i kommunene. 
 
Som det fremgår av oversikten, har alle kommunene sluttet seg til strategidokumentet, men 
noen har gjort tilleggsvedtak som det må tas stilling til om skal tas til følge: 
 
Kommune Tilleggsvedtak Forslag fra sekretariatet 
Beiarn kommune Ved utarbeidelse av felles strategisk 

næringsplan for Salten, vil Beiarn 
kommune be om at Saltens posisjon 
som matprodusent og viktig nasjonal 
landbruksregion, vies spesiell opp-
merksomhet. 

Oversendes næringsnettver-
ket 

Bodø kommune Oversendes administrasjonen:  
Infrastruktur - nytt punkt under Delstra-
tegier. B. Forsterke bo- og arbeidsom-
råder i Salten: Redusere behovet for 
pendling ved å satse på bærekraftige 
lokalsamfunn i distriktene med tjenes-
tetilbud og arbeidsplasser der folk bor.  
Bodø bystyre ønsker at den årlige ori-
enteringen som legges fram for Salten 
Regionråd også legges fram for bysty-
ret til orientering  
Pkt. 2.4.3 - Infrastruktur, Delstrategier.  
Videreføre Nord-Norge-banen fra 
Fauske til Narvik 
 

Tolkes slik at det er til Bodø 
kommunes administrasjon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innarbeides i Pkt. 2.4.3 jfr. 
uttalelse gitt til NTP og RTP 
SR-sak 66/15 og 02/16 

Fauske kommune For å synliggjøre tanken om framtidig 
jernbane kan dette flettes inn i punkt 
1.1 Salten mot 2030 - et ønsket fram-
tidsbilde, i siste avsnitt: Ny infrastruktur 

Innarbeides i framtidsbildet, 
jfr. uttalelse gitt til NTP og 
RTP SR-sak 66/15 og 02/16 
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forsterker naturlige bo- og arbeidssre-
gioner i Salten, blant annet ved det er 
gjort betydelige oppgraderinger langs 
veg, sjø og jernbane. I hele regionen 
ser man fram til åpningen av ny jern-
bane fra Fauske til Narvik som vil av-
laste veiene for den økte godstrans-
porten. Den raske forbindelsen til dob-
beltspor på Ofotbanen gir nye ringvirk-
ninger for næringsliv i Nordland. Etter 
70 år byggestopp for jernbane har nye 
beregninger vist at dette er et svært 
samfunnsnyttig prosjekt og arbeidet 
med bygging er i gang. Det er utviklet 
førerløse transportløsninger i deler av 
regionen. I tillegg er den digitale infra-
strukturen videreutviklet med full fiber- 
og bredbåndsdekning i hele Salten, 
noe som bidrar til gode og attraktive 
bo- og arbeidssteder i hele regionen. 
 

Hamarøy kommu-
ne 

Savner en tydeligere distriktsprofil og 
regionoverskridende strategier.  
 
Hamarøy kommune vil at handlings-
plan tilknyttet Saltenstrategier behand-
les i Salten Regionråd og ikke delege-
res AU. 
 

Drøftes i AU 
 
 
Regionrådet har gitt AU full-
makt til å vedta handlings-
plan og måleindikatorer. Det-
te foreslås opprettholdt 

Saltdal kommune Antall angitte delstrategier kan med 
fordel begrenses, sett i lys av disponib-
le ressurser. 
 
Handlingsplanen må bygge på priori-
terte delstrategier for å sikre best mu-
lig måloppnåelse innenfor angitte fo-
kusområder. 

Drøftes i AU 
 
 
 
Oversendes AU som innspill 
til videre arbeid med hand-
lingsplan.  

 

Vurdering  

Nye Saltenstrategier er vedtatt i alle Salten-kommunene og kan iverksettes i løpet av våren 
2017. Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i ut-
gangspunktet hvert fjerde år når nytt regionråd oppnevnes. 

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt priorite-
re regionrådets oppgaver for perioden 2016-2020. Strategiene peker også på ønsket frem-
tidsbilde for Salten mot år 2030. Strategidokumentet er oversiktlig og kortfattet og inneholder 
visjon, hovedmål og fokusområder med delstrategier som beskriver hvordan vi skal gjen-
nomføre planen. 

Regionrådet har tidligere vedtatt at arbeidsutvalget skal vedta handlingsplanen, og dette er 
foreslått opprettholdt av sekretariatet. Dersom handlingsplanen skal til regionrådet vil den 
ikke være vedtatt før i juni 2017.  
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Arbeidsutvalgets behandling av saken 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 07/17. 

Arbeidsutvalget har drøftet tilleggsvedtakene og foreslår følgende behandling: 

 
Kommune Tilleggsvedtak Forslag fra AU 
Beiarn kommune Ved utarbeidelse av felles strategisk 

næringsplan for Salten, vil Beiarn 
kommune be om at Saltens posisjon 
som matprodusent og viktig nasjonal 
landbruksregion, vies spesiell opp-
merksomhet. 

Oversendes næringsnettver-
ket 

Bodø kommune Oversendes administrasjonen:  
 
Infrastruktur - nytt punkt under Delstra-
tegier. B. Forsterke bo- og arbeidsom-
råder i Salten: Redusere behovet for 
pendling ved å satse på bærekraftige 
lokalsamfunn i distriktene med tjenes-
tetilbud og arbeidsplasser der folk bor.  
 
Bodø bystyre ønsker at den årlige ori-
enteringen som legges fram for Salten 
Regionråd også legges fram for bysty-
ret til orientering  
 
Pkt. 2.4.3 - Infrastruktur, Delstrategier.  
Videreføre Nord-Norge-banen fra 
Fauske til Narvik 
 

Tolkes slik at noe av dette er 
til Bodø kommunes admini-
strasjon 
 
«Redusere behovet for 
pendling ved å satse på bæ-
rekraftige lokalsamfunn i 
distriktene med tjenestetil-
bud og arbeidsplasser der 
folk bor» tas inn under Infra-
struktur - nytt punkt under 
Delstrategier. B. 
 
«Videreføre Nord-Norge-
banen fra Fauske til Narvik» 
innarbeides i fremtidsbildet 
jfr. uttalelse gitt til NTP og 
RTP SR-sak 66/15 og 02/16 
 

Fauske kommune For å synliggjøre tanken om framtidig 
jernbane kan dette flettes inn i punkt 
1.1 Salten mot 2030 - et ønsket fram-
tidsbilde, i siste avsnitt: Ny infrastruktur 
forsterker naturlige bo- og arbeidssre-
gioner i Salten, blant annet ved det er 
gjort betydelige oppgraderinger langs 
veg, sjø og jernbane. I hele regionen 
ser man fram til åpningen av ny jern-
bane fra Fauske til Narvik som vil av-
laste veiene for den økte godstrans-
porten. Den raske forbindelsen til dob-
beltspor på Ofotbanen gir nye ringvirk-
ninger for næringsliv i Nordland. Etter 
70 år byggestopp for jernbane har nye 
beregninger vist at dette er et svært 
samfunnsnyttig prosjekt og arbeidet 
med bygging er i gang. Det er utviklet 
førerløse transportløsninger i deler av 
regionen. I tillegg er den digitale infra-
strukturen videreutviklet med full fiber- 
og bredbåndsdekning i hele Salten, 
noe som bidrar til gode og attraktive 
bo- og arbeidssteder i hele regionen. 
 

Innarbeides i framtidsbildet, 
jfr. uttalelse gitt til NTP og 
RTP SR-sak 66/15 og 02/16 
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Hamarøy kommu-
ne 

Savner en tydeligere distriktsprofil og 
regionoverskridende strategier.  
 
Hamarøy kommune vil at handlings-
plan tilknyttet Saltenstrategier behand-
les i Salten Regionråd og ikke delege-
res AU. 
 

Drøftes i regionrådet 
 
 
Hamarøys ønske imøte-
kommes 

   
Saltdal kommune Antall angitte delstrategier kan med 

fordel begrenses, sett i lys av disponib-
le ressurser. 
 
Handlingsplanen må bygge på priori-
terte delstrategier for å sikre best mu-
lig måloppnåelse innenfor angitte fo-
kusområder. 

Antall angitte delstrategier 
opprettholdes 
 
 
Følger saken som innspill til 
videre arbeid med hand-
lingsplan.  

 

Endringene som Arbeidsutvalget foreslår i strategidokumentet er merket med gul farge i ved-
legg. 

Saken legges frem for regionrådet med følgende  

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd vedtar Saltenstrategier 2016-2020 med de endringer som er fore-

slått av Arbeidsutvalget. 

2. Handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt aktuelle måleindikatorer vedtas av 
regionrådet. 

 

 

Bodø, den 10.02.2016 

 

Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 

 

 

Trykte vedlegg: 

Oversikt over vedtak i kommunene 

Saltenstrategier 2016 – 2020 med endringer foreslått av AU 
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SR-sak 06/17 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS 
  

Bakgrunn 

Prosessen med å gjennomgå og se på regionrådets rolle og fokus startet i september 2016. 
Ei arbeidsgruppe, ledet av Monika Sande, ble nedsatt for å jobbe med saken.  

Regionrådet gjorde følgende enstemmige vedtak i sitt møte i november 2016 i SR-sak 
51/16: 
 
«Regionrådet tar diskusjonsnotatet til orientering og ber arbeidsgruppen om å jobbe videre 
med å gjennomgå regionrådets virksomhet i tråd med de innspill som framkom i møtet. 
 
Regionrådet ber om at det legges fram en ny sak i regionrådets møte i juni 2017, med en 
underveisrapportering i regionrådets møte i februar 2017.» 

 

Beskrivelse  

Det er framkommet et behov for å diskutere regionrådets rolle og fokus fremover, herunder 
en gjennomgang av regionrådets drift og aktiviteter med formål å klargjøre regionrådets rolle 
og se på eventuelle effektiviseringsmuligheter. 

Det er i den forbindelse nedsatt ei arbeidsgruppe for å jobbe videre med saken. 
Arbeidsgruppen foreslår blant annet at sekretariatsleder i Salten Regionråd drar ut til 
kommunestyrene for å orientere om Salten Regionråd og for å få innspill fra kommunene. 
Det er ønskelig at man i møte med kommunestyrene fokuserer på følgende: 

1. Orientere om Salten Regionråd  

a. Formål, ulike samarbeid, hva jobber vi med og hvordan jobber vi 

2. Ber om innspill på 

a. Hvilke samarbeid skal regionrådet ha fokus på i framtiden, og skal vi fortsatt 
bygge opp under de samarbeidene vi allerede har etablert? 

b. Hvilket utviklingsfokus bør regionrådet ha når det gjelder den framtidige 
utviklingen i Salten?  

i. Regionalpolitisk fokus 

ii. Utviklerrollen  

iii. Være i forkant politisk 

c. Hvordan kan kommunene bruke regionrådet som verktøy i den regionale 
utviklingen? 

d. Hvordan kan kommunene gjennom Salten Regionråd samle seg og snakke 
med én stemme utad i viktige regionale saker? 
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Arbeidsgruppen foreslår videre at man innfører «kommunenes time» i regionrådsmøtene. 
Dette innebærer at hver kommune får 10 minutter til å informere om viktige saker som den 
enkelte kommune er opptatt av og jobber med. Dette kan bidra til at alle kommunene får mer 
kunnskap om hverandre og er orientert om de muligheter og utfordringer den enkelte 
kommune jobber med og som kan ha en regional betydning.  

 

Vurdering 

Arbeidsgruppen har i møte den 20. januar 2017 bedt sekretariatsleder i Salten Regionråd 
om å dra ut til kommunestyrene for å orientere om Salten Regionråd og be om innspill på 
hva kommunene ønsker og forventer av regionrådet. På denne måten får alle 
kommunestyrene et eierskap til hva og hvordan Salten Regionråd jobber, og kommunene 
kan komme med innspill til hvilket fokus regionrådet skal ha fremover. 

I henhold til møteplanen til den enkelte kommunene er følgende tidspunkt foreslått for møte 
med kommunestyrene: 

Hamarøy kommunestyre 9. mars 2017
Beiarn kommunestyre 15. mars 2017
Saltdal kommunestyre 22. mars 2017
Meløy kommunestyre 23. mars 2017
Bodø bystyre 30. mars 2017
Sørfold kommunestyre 27. april 2017
Fauske kommunestyre 11. mai 2017
Gildeskål kommunestyre 16. mai 2017  
Det er ikke satt opp forslag til besøk i Steigen kommunestyre da Steigen trer ut av Salten 
Regionråd fra og med 1. januar 2018. 

Regionrådet bes å diskutere agenda for møte med kommunestyrene og komme med 
innspill. 

 

Arbeidsutvalgets behandling av saken 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 08/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 
 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

Sekretariatsleder i Salten Regionråd besøker kommunestyrene i Salten for å få innspill til 
regionrådets rolle og fokus framover. 

 

Bodø, den 10.02.2017 
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
Trykte vedlegg: 
Diskusjonsnotat – Regionrådets rolle og fokus   
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SR-sak 07/17 STRATEGIPLAN HAVBRUK SALTEN 2017 – 2027 
  

Bakgrunn 

Kommunene i Salten har gjennom deltakelse i prosjektet “Utviklingsprogram for byregioner – 
fase II” satt i gang et tre-årig næringsutviklingsprosjekt med Mona Lindal som prosjektleder. 

Rådmannsgruppa er styringsgruppe og næringsnettverket arbeidsgruppe for prosjektet, som 
skal jobbe med strategiplaner for havbruk, mineral og natur-/ kulturbasert reiseliv. I tillegg er 
det nedsatt ei faggruppe innenfor hvert område. 

Som en del av prosjektet er et av mandatene at det skal leveres forslag til strategiplan for 
havbruk i Salten. Målet med havbruksplanen er at den skal vedtas i alle kommunestyrene og 
på denne måten danne grunnlaget for et felles arbeidsverktøy for kommunene innenfor 
havbruk. 

Målet for arbeidet har vært å se på den tilretteleggingen som kommunene i Salten bør jobbe 
med for at havbruksnæringen skal kunne utvikles på en bærekraftig måte og bidra til økt 
verdiskaping og sysselsetting i Salten. 

 

Beskrivelse  

Vedlagt følger utkast til strategiplan for havbruk 2017 – 2027. Havbruksplanen er en 
strategisk plan for de kommende ti årene og anses som første steg i et arbeid som ligger 
foran kommunene. Det er av den grunn i havbruksplanen pekt på flere områder som bør 
utredes videre for å oppnå målet om økt verdiskaping og sysselsetting i Salten.  

Strategiplanen inneholder visjon, verdier, hovedmål og strategiske satsingsområder. Målet 
er at strategiplanen for havbruk skal danne grunnlaget for et felles arbeidsredskap for 
kommunene innenfor næringsarbeidet for havbruk. 

Visjon 

«Salten – best på havbruk» 

Verdier  

-Tydelig, tilrettelagt, global, samskaping og bærekraftig 

Dette er verdier som regionen skal vektlegge i sin planlegging og forvaltning, for å være 
foretrukket og attraktiv for nye og etablerte aktører innen kjernevirksomheten i 
havbruksnæringen, - og direkte og indirekte leverandører til næringen. 

Hovedmål  

Økt verdiskaping og sysselsetting i havbruksnæringen i Salten  

Strategiske satsingsområder 

1. Samskaping 

Kommunene skal samarbeide om å tilrettelegge for god næringsutvikling i 
havbruksnæringen og avledede næringer og om generell tilrettelegging av 
infrastruktur og kommunale tjenester i hele regionen. 
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a. Etablere en felles ressurs  
b. Samferdsel – infrastruktur 
c. Nettverk 
d. Omdømmebygging 
e. Etablere en plattform for næringsliv, finans, forskning, utdanning og forvaltning 

2. Ressursutnyttelse 

Kommunene skal ha en aktiv holdning til at de ressursene og naturgitte fortrinn 
regionen har, blir utnyttet optimalt utfra bærekraftparametre. 

a. Bioøkonomi / sirkulær økonomi 
b. Restråstoff som ressurs – nye produkter 
c. Utnyttelse av eksisterende lokaliteter 
d. Utvikle alle ledd i verdikjeden 
e. Synergi havbruk - prosessindustri 

3. Arealplanlegging 

Kommunene skal utarbeide arealplaner for sjø og land som legger til rette for 
utvikling av næringens potensial. 

a. Arealplanlegging på sjø 
b. Arealer på land 

4. Økt fokus på forskning og utdanning 

Stimulere til forskning og utdanning som bidrar til bærekraftig vekst og som realiserer 
potensialet i synergiene mellom de havbaserte næringene. Kommunene skal ha som 
målsetning å utvikle og å støtte forskningsmiljø i regionen. De skal også utvikle og 
støtte utdanningsplaner innen alle ledd ut fra næringens bestilling.  

a. Styrke forskningsinstitusjoner 
b. Styrke utdanning innenfor havbruk på alle nivå 
c. Blå veterinærutdanning  
d. Trainee-ordninger 

5. Bodø – den blå byen i Salten 

Kommunene skal i fellesskap jobbe for at Bodø som regionsenter i Norges største 
havbruksfylke, blir et senter for havbruksutviklingen i Norge slik at Bodø i større grad 
kan bidra til utvikling og vekst i hele Salten. 

a. Arrangørby for nasjonale og globale konferanser 
b. Storby Marine 
c. Logistikk «hub» 

 

Budsjett/finansiering 

Strategiplanen for havbruk er en del av «Utviklingsprogram for byregioner – fase II» og er 
finansiert gjennom denne satsingen.   

De ulike tiltakene som er foreslått i strategiplanen må finansieres utenom. 
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Vurdering 

Kommunene i Salten har gjennom deltakelse i prosjektet “Utviklingsprogram for byregioner – 
fase II” satt i gang et tre-årig næringsutviklingsprosjekt med Mona Lindal som prosjektleder. 

Som en del av prosjektet er et av mandatene at det skal leveres forslag til strategiplan for 
havbruk i Salten. Målet med havbruksplanen er at den skal vedtas i alle kommunestyrene og 
på denne måten danne grunnlaget for et felles arbeidsverktøy for kommunene innenfor 
havbruk. Strategidokumentet som nå legges fram er oversiktlig og inneholder visjon, verdier, 
hovedmål og satsingsområder med delstrategier som beskriver hvordan planen skal 
gjennomføres. 

Målet for arbeidet har vært å se på den tilretteleggingen som kommunene i Salten bør jobbe 
med for at havbruksnæringen skal kunne utvikles på en bærekraftig måte og bidra til økt 
verdiskaping og sysselsetting i Salten. En viktig satsing som ligger inne i strategiplanen er å 
etablere en felles ressurs som skal jobbe videre med å operasjonalisere planen på vegne av 
kommunene.  

Strategiplanen har vært til behandling i styringsgruppen (rådmannsutvalget) som har hatt en 
god dialog med prosjektleder i forhold til det utkastet som nå legges frem for behandling. 

En av delstrategiene i Saltenstrategiene 2016-2020 er å styrke næringssamarbeidet i Salten, 
herunder å styrke potensialet innenfor utvalgte næringer som blant annet havbruk. 
Strategiplanen for havbruk er således forankret i Saltenstrategiene og vil være forpliktende 
overfor kommunene og regionrådet etter at behandlingen har skjedd i regionrådet og i 
kommunestyrene.  

Det anbefales at regionrådet slutter seg til strategiplanen for havbruk og at den 
videresendes til kommunene for behandling.  

 

Arbeidsutvalgets behandling av saken 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 05/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd slutter seg til «Strategiplan havbruk Salten 2017-2027».  

Strategiplanen sendes til kommunene for videre behandling. 

 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Strategiplan havbruk Salten 2017-2027    
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SR-sak 08/17 DISPONERING AV REST RDA-MIDLER 
 

Innledning 
Nordland fylkeskommune har i FT-sak 400/2016 fordelt restmidlene fra tidligere RDA-
ordning og regionale partnerskap på kr. 4 729 112,- mellom regionene i Nordland. Forde-
lingsnøkkelen er et fast beløp på kr. 300 000,- til hver region, og resten etter folketall. Salten 
sin andel utgjør kr. 1 176 747,-. 
 
Regionalt næringsfond 
Det enkelte regionråd skal forvalte midlene, og har ansvar for kunngjøring, saksbehandling, 
oppfølging, kontroll og rapportering av bevilgninger. 
 
Midlene er underlagt samme regelverk som de midlene som ble tildelt til regionale nærings-
fond i 2012 og 2013, og legges inn i portalen regionalforvaltning.no som påfyll til Regionalt 
Næringsfond Salten. 
 
I oppdragsbrevet fra Nordland fylkeskommune heter det at regionrådene kan gi tilskudd til 
følgende: 

• Bedriftsutvikling 
• Investeringer i bedrifter 
• Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) 
• Grunnlagsinvesteringer 

 
Videre heter det at midlene ikke kan brukes til aksjetegning, og det forventes at prioriteringer 
i regionale planer gjenspeiles i bruken av de regionale næringsfondene. 
 
Oppdragsbrevet følger vedlagt. 
 

Vurdering  

Da regionrådet fikk midler til Regionalt Næringsfond Salten i 2012 og 2013 hadde vi tilsam-
men kr 8,7 mill. kr. til fordeling. Midlene ble annonsert, og det kom inn over 70 søknader. Av 
disse ble 51 søknader innvilget. Arbeidsutvalget har fungert som styre for ordningen. 

Av de gamle midlene står det nå ca. 400 000 kr ubrukt som er tilbakeført fra avsluttede pro-
sjekter. Sammen med ny bevilgning er disponible midler ca. 1,6 mill. kr.  

Sekretariatet vurderer det slik at det er en liten sum for utlysing til eksterne prosjekt, og vil 
foreslå at midlene brukes til utviklingstiltak som forankres i Saltenstrategiene 2016 – 2020, 
jfr. SR-sak 07/17. 

Det foreslås videre at Arbeidsutvalget gis beslutningsmyndighet i forhold til bruken av midle-
ne. 

 

Arbeidsutvalgets behandling av saken 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 11/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 
1. Restmidler fra tidligere RDA-ordning og regionale partnerskap overført fra Nordland 

fylkeskommune i desember 2016 prioriteres brukt på utviklingstiltak som forankres i 
Saltenstrategier 2016 – 2020. 

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fordele midlene i hht. pkt. 1. 

 

 

Bodø, den 10.02.2016 

 

Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 

 

Trykte vedlegg: 

Oppdragsbrev fra Nordland fylkeskommune datert 13.12.2016. 
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SR-sak 09/17 KULTURUTREDNING I SALTEN 
  

 

Bakgrunn 
Salten Kultursamarbeid og kommunene i Salten samarbeider for at Salten skal framstå som 
en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. 
Kultursamarbeidet skal bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører, og i egen regi utføre 
prosjektrettede fellesoppgaver. I dette ligger målsettingen om å få mer og bedre kultur med 
de ressursene vi har, et større mangfold og øke interessen for kultur, bidra til å heve 
kompetansen og kvaliteten i kommunene, samt bidra til utveksling av kompetanse og styrke 
de kulturelle nettverkene. Kultursamarbeidet skal også bidra til at målene i Saltenstrategiene 
nås. 

Et samlet kulturnettverk, bestående av kulturledere og politikere, tok initiativ til å 
gjennomføre en kulturutredning som setter fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i 
dagens kommuner, for å sikre et fortsatt godt kulturtilbud til innbyggerne. Et velfungerende 
kulturliv har stor betydning både i et folkehelseperspektiv og for å skape attraktivitet og 
bolyst i kommunene. Det blir også stadig viktigere å ha kunnskap om - og ressurser til å 
utløse midler gjennom ulike nasjonale og internasjonale tilskuddsordninger.  

I september 2016 fikk kultursamarbeidet gjennom Regionalt Næringsfond innvilget 150 000 
for å gjennomføre en kulturutredning i Salten. Denne utredningen vil ha strategisk betydning 
for kulturarbeidet, både i kommunene og i Salten Kultursamarbeid. 
 

Formål 
Gjennom utredningen ønsker Salten Kultursamarbeid å få en kulturell situasjonsanalyse som 
også sier noe om styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor kulturfeltet. Er det 
samsvar mellom ambisjonsnivå og ressurser? Er det mulig å gjøre prioriteringer som gir oss 
mer - og bedre kultur med dagens ressurser? Hvilke områder vil kreve spesiell 
oppmerksomhet fremover - og hvordan kan vi bygge videre? 

Et velfungerende kultursamarbeid er avhengig av et nettverk av mennesker å samarbeide 
med. Det lokale kulturlivet trenger også mennesker som har kunnskap om - og ressurser til 
å utløse midler gjennom ulike tilskuddsordninger. Et velfungerende kulturliv har betydning 
både i et folkehelseperspektiv og for å skape bolyst i kommunene. 

Formålet med utredningen er å få kunnskap som skal bidra til at alle innbyggerne i Salten får 
et godt og allsidig kulturtilbud der de bor, også fremtiden. 

 
Mål 
To perspektiver ønskes belyst: 
 
1. Kommunene:  

En analyse av virkemiddelapparatet innenfor kultur ved å kartlegge oppgaver, 
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organisering, kompetanse, ressurser, planer og arenaer. Det vil gi oss en oversikt som 
gjør det mulig å si noe om styrker, svakheter, muligheter og trusler i kommunene.  
 

2. Kultursamarbeidet:  
En analyse av samarbeidet og hvilken merverdi det gir kommunene. Oppgaver, 
organisering, erfaringer, rammebetingelser, styrker, svakheter, muligheter, trusler. 
 

Denne kvalitative undersøkelsen skal sammen med eksisterende forskning/ statistikk og 
gjeldende lovverk gi konkrete anbefalinger om videre arbeid i kommunene og 
kultursamarbeidet. Rapporten skal behandles og følges opp med tiltak.  
 

Omfang 
Kartleggingen vil gjennomføres ved kvalitative undersøkelser i kommunene knyttet til 
administrasjon og ressurser. Dette vil vurderes i forhold til Kulturlovens § 4 og § 5, 
Folkebiblioteklovens § 4 og § 5, og Opplæringslovens § 13-6 (Kulturskoleloven). Se vedlegg. 

Andelen utøvende kunstnere i kommunen og vilkårene for de ulike kunstretningene i 
kommunen faller utenfor denne undersøkelsen. Kartlegging av drift utenfor kommunens regi 
kan belyses i den grad disse områdene er omtalt i tilgjengelig forskning og statistikk. Dette 
gjelder blant annet tall som omhandler konserter, scenekunst, DKS, sentrale tildelinger og 
frivillighet.  
 

Leverandør 
Fire aktører ble forespurt og ved fristens utløp hadde vi mottatt tre tilbud. 
Innkjøpssamarbeidet i Bodø kommune har bistått i å kvalitetssikre anbudsprosessen. 
Telemarksforskning ble valgt som leverandør og planlegger kulturutredningen løst gjennom 
følgende 4 hovedaktiviteter: 

 

Hovedaktivitet Tidsrom 

Skreddersydd kulturindeksrapport for kommunene i Salten Uke 5 - 9 

Supplering av Kulturindeksdata med KOSTRA og GSI (kulturskole) Uke 5 - 9 

To-delt spørreundersøkelse Uke 9 - 14 

Strategisk workshop på bakgrunn av kulturindeksrapporten, KOSTRA og 
spørreundersøkelsen. 

Uke 16 

 
Se vedlegg for utfyllende informasjon om hovedaktivitetene. 

Prosjektleder i kultursamarbeidet holder en kort orientering om utredningen i regionrådets 
møte. 

Rapport 
Rapporten legges frem for nettverket på samlingen i Kobbelv 8. mai og på møte i Salten 
Regionråd i juni. 
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Forslag til vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering 

 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen Hege Klette   
sekretariatsleder prosjektleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Aktuelle lover 
Hovedaktiviteter - Telemarksforskning 
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SR-SAK 10/17  PRESENTASJON AV INDEKS NORDLAND 
2017 MED SÆRLIG VEKT PÅ SALTEN  

 

Innledning: 

Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, NHO Nordland, 
Innovasjon Norge, NAV Nordland, DNB, Kunnskapsparken Bodø og Nord Universitet. 
Rapporten tar for seg utviklingen i Nordland gjennom 2016 og utsiktene for 2017.  

Styringsgruppens leder, Hanne Østerdal, kommer til regionrådets møte for å presentere 
Indeks Nordland med særlig vekt på Salten. 

 

Beskrivelse: 

Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med resten av landet. 
Gjennom Indeks Nordland får vi et innblikk i utviklingen gjennom 2016 og utsiktene for 2017.   

Rapporten tar for seg status og utvikling, befolkningsutvikling, sysselsetting og ledighet, 
omsetning, eksport, lønnsomhet, næringsaktiviteter og utsiktene fremover.  

Rapporten følger vedlagt.  

Det settes av inntil 45 min til presentasjon og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

 

 

Bodø, den 10.02.2017 
 
 
Kjersti Bye Pedersen    
sekretariatsleder    
 
 
Trykte vedlegg: 
Indeks Nordland 2017 
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SR-sak 11/17 INNMELDT SAK FRA BODØ KOMMUNE: 
INTERKOMMUNALT PROSJEKT – «KOMMUNAL 
BEREDSKAPSPLIKT I SALTEN» 

  

Innledning 

Kommunene i Salten har gått sammen om å etablere et interkommunalt prosjekt med tittelen 
«Kommunal beredskapsplikt i Salten». Bodø kommune er vertskommune og prosjektet er 
finansiert gjennom egeninnsats fra kommunene og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i 
Nordland. Prosjektet skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 2 år.  

Bodø kommune v/ass. rådmann Anna Welle og prosjektleder Silje Johnsen vil orientere om 
prosjektet i regionrådets møte. 

 

Bakgrunn 

Kravene om lov i kommunal beredskapsplikt og tilhørende forskrift har medført nye og 
omfattende oppgaver for kommunene. Samarbeid over kommunegrensene er naturlig og 
nødvendig. Det er derfor opprettet et interkommunalt prosjekt «Kommunal beredskapsplikt i 
Salten» hvor fokusområder vil være: 

o Helhetlig ROS analyse 

o Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid (oppfølgingsplan) 

o Overordnet beredskapsplan 

 

Beskrivelse  

Lov om kommunal beredskapsplikt (2010) og tilhørende forskrift (2011) har medført nye og 
omfattende oppgaver for kommunene: 

o Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, § 2 

o Helhetlig og systematisk samfunnssikkerhetsarbeid (oppfølgingsplan), § 3 

o Overordnet beredskapsplan, § 4 

o Oppdatering / revisjon av beredskaps minimum årlig og ROS-analysen minimum 
hvert fjerde år, § 6 

o Øvelser minimum hvert andre år, § 7 

o Evaluering av øvelser og hendelser, § 8 

 

Organisering 

Vertskommune 

Bodø kommune er vertskommune og administrativ ansvarlig for prosjektgjennomføringen. 
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Prosjekteier 

Salten Regionråd v/ordførerne i de deltakende kommunene. 

 

Styringsgruppe 

Rådmannskollegiet i Salten / rådmenn i deltakende kommuner. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Prosjektet finansieres gjennom 50 % egeninnsats fra kommunene og 50 % skjønnsmidler. 

 

Vurdering 

Fylkesmannen har etter tilsyn påvist avvik i alle Saltenkommunene ift kommunal beredskap. 
For fremtiden skal fylkesmannen gjennomføre tilsyn med hver enkelt kommune hvert fjerde 
år. Fra og med 2015 omfatter tilsynet alle forskriftenes bestemmelser, noe som kan føre til 
langt flere avvik enn tidligere. 

Kommunene er enige om at det er hensiktsmessig å samarbeide om kommunalt beredskap, 
noe som kan bidra til økt kvalitet og fokus på sikkerhet- og beredskapsarbeid i kommunene. 
Prosjektet skal finansieres gjennom skjønnsmidler og egeninnsats, og settes nå i gang for 
fullt. Silje Johnsen er ansatt som prosjektleder i Bodø kommune i en ett-årig prosjektstilling, 
med mulighet for forlengelse. 

Bodø kommune v/ass. rådmann Anna Welle og prosjektleder Silje Johnsen vil orientere om 
prosjektet i regionrådets møte. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Saksframlegg Bodø kommune 
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SR-sak 12/17 INNMELDT SAK FRA BODØ KOMMUNE: 
EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD 2024 – 
OPPSTART AV SØKEPROSESS 

  

Innledning 

Bodø bystyre har gjort følgende enstemmige vedtak i møte den 8. desember 2016: 

1. Bodø kommune vil søke å fremme sitt kandidatur til å bli Europeisk kulturhovedstad 
2024 i løpet av søkeperioden 2017 – 2019. Det forutsettes at regjeringen beslutter at 
Norge skal fremme norsk kandidat til 2024. 

2. Bodø kommunes andel av finansieringen med å utarbeide søknad søkes innarbeidet i 
tertial 1 2017 og økonomiplan 2018 – 2021. 

 

Bakgrunn 

Det er gjennomført en forstudie som anbefaler at Bodø kommune bør arbeide videre med å 
bli Europeisk kulturhovedstad 2024; dvs. starte søkeprosess i 2017 som vil avsluttes med at 
EU høsten 2019 vil utpeke kulturhovedsteder for 2024.  

På bakgrunn av dette har Bodø kommune gjort vedtak om å søke å fremme sitt kandidatur 
som Europeisk kulturhovedstad 2024. 

 

Beskrivelse  

Se vedlagte saksframlegg til Bodø bystyre, samt forstudie. 

Bodø kommune vil i regionrådets møte presentere saken og oppstart av søkeprosess for å 
kunne bli utpekt som Europeisk kulturhovedstad 2024. 

 

Økonomiske konsekvenser 
Kostnads- og finansieringsplan (1.000 kroner): 
 
Kostnader 2017 2018 2019 Totalt 

Lønn prosjektleder 100%; inkl. sosiale 1 100 1 100 1 100 3 300 

Deltidsengasjement 500 500 500 1 500 

Kulturfaglig innhold  300 300 300 900 

Markedsarbeid, profilering, film 800 800 800 2 400 

Workshop/ folkeengasjement 100 100 100 300 

Reiser (arbeidsmøter/studietur) 100 100 100 300 

Diverse/uforutsett 100 100 100 300 

Sum kostnader 3 000 3 000 3 000 9 000 
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Finansiering 2017 2018 2019 Sum 

DA Bodø 1 150 1 150 1 150 3 450 

Salten Regionråd 100 100 100 300 

Egne midler – bevilgning 1 000 1 000 1 000 3 000 

Egne midler – arbeidsinnsats 150 150 150 450 

Kommersielle aktører/Nord universitet 600 600 600 1 800 

Sum finansiering 3 000 3 000 3 000 9 000 

 

Vurdering 

Forstudien viser at Bodø kan oppfylle kriteriene til å bli en Europeisk kulturhovedstad i 2024. 
Både fylkeskommunen og kommunen har gode forutsetninger og er forberedt til å starte 
søkeprosessen. Studien viser til fire viktige utfordringer og muligheter.  Studien viser også til 
erfaringer fra byer som har vært Europeiske kulturhovedsteder. 

Dersom man lykkes med en slik satsing, vil dette være en svært positiv sak for hele 
Nordland, og vil gi ringvirkninger langt utenfor Bodøs grenser. Salten Regionråd bør stille 
seg positiv til, og støtte opp om, at Bodø kommune starter opp søkeprosessen.  

Bodø bystyre har tatt høyde for at Salten Regionråd skal finansiere 100.000,- kroner pr år i 3 
år (søkeperioden). Regionrådets sekretariat er blitt gjort kjent med dette først nå, og en slik 
tildeling er av den grunn ikke saksbehandlet tilstrekkelig. Det anbefales derfor at 
Arbeidsutvalget gis fullmakt til å beslutte om Salten Regionråd skal gå inn med et økonomisk 
bidrag til søkeprosessen. 

Bodø kommune kommer til regionrådets møte for å orientere om saken. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

Salten regionråd er positive til at Bodø kommune setter i gang søkeprosessen for å bli 
Europeisk kulturhovedstad i 2024.  

Arbeidsutvalget gis fullmakt til å beslutte et økonomisk bidrag fra Salten Regionråd til den 
videre søkeprosessen. 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Saksframlegg Bodø kommune 
Forstudie Europeisk kulturhovedstad 2024   
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SR-sak 13/17 BODØ I VINDEN: FORLENGELSE AV 
PARTNERSKAPSAVTALE 

  

Bakgrunn 

Bodø i vinden (BiV) er en satsing som handler om å skape begeistring for det å bo og jobbe i 
Bodø og i regionen. Formålet er å styrke Bodø og regionens attraksjonskraft som bo- og 
arbeidssted. Satsingen har som viktig målsetting å forsterke lokal stolthet og skape økt 
stolthet i egen befolkning.  

BiV ble etablert som et samarbeidsprosjekt i 2008, og er nå et permanent tiltak mellom 
offentlige og private aktører. BiV skal bygge på verdiene åpen, tilgjengelig, offensiv og frisk, 
og har et hovedfokus på Bodø, i tillegg til et regionalt perspektiv. Ambisjonen er å etablere 
en plattform bestående av private og offentlige virksomheter som ser verdien av å gjøre et 
felles løft for å øke attraksjonskraften i Bodø og i regionen. 

BiV har i 2015 og 2016 jobbet målrettet med kontinuerlig innholdsmarkedsføring på digitale 
kanaler. I tillegg har BiV blant annet gjennomført kursrekken #smartpånett i samarbeid med 
Visit Bodø, hvor formålet har vært å øke kunnskapen i nærings- og arbeidslivet om bruk av 
digitale kanaler i markedsføringen av de enkelte virksomhetene. Deltakere fra hele Salten 
har deltatt på kursene, og i overkant av 70 private og offentlige virksomheter har deltatt på 
kursrekken. Andre tiltak har vært: 

o Deling av historier om å bo og leve i Bodø og i regionen, på digitale flater. 

o Etablert facebooksiden «Workers of Bodø» hvor man lager en egen hyllest av ulike 
mennesker i arbeid for Bodø og regionen. 

o Igangsatt «næringslivsfotoprosjekt» - hvor fotograf Frida Bringslimark har fotografert i 
partnerbedriftene for å lage gode næringslivsfoto som kan brukes i ulike 
presentasjoner 

o Laget flere filmer 

o Gjennomført omdømmeundersøkelse 

o Delt ut «I vinden-prisen» under Opplyst 2016 

o «Stilling ledig» reportasje én gang pr måned med ledige stillinger i hele regionen 

Salten Regionråd har vært samarbeidspartner siden 2015 og er også representert i styret til 
BiV. 

 

Beskrivelse  

BiV jobber for å synliggjøre jobb- og karrieremuligheter i Bodø og i regionen. I 2017 er 
tanken å vri kommunikasjonen enda sterkere mot bedriftene og mot de jobbmulighetene 
som finnes i Bodø og i regionen. Bodø i vindens hovedoppgave er fremdeles å fortelle de 
gode historiene om å leve og jobbe i Bodø og regionen. BiV skal gi et etterlatt inntrykk av 
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Bodø som sentrum i en byregion i sterk vekst, med spennende karrieremuligheter – midt i et 
unikt og spektakulært landskap. 

Hovedstrategien til BiV er todelt; 

1. Fortsette suksessen med kontinuerlig innholdsmarkedsføring på digitale kanaler. 

2. Bygge kompetansenettverket Bodø i Vinden. Dette handler om å få bedriftene til å 
være synlige på nett gjennom #smartpånett-kursene og annen inspirasjon.  

 

Konkrete tiltak i 2017-2018: 
o Fortsette arbeidet med historiefortelling i digitale kanaler. Forsterket fokus på 

jobbmuligheter, arbeids- og næringsliv, vekst og etableringer.  
o Dra partnerbedriftenes historier enda tydeligere og sterkere inn.  
o Fortsette #smartpånett kursserie som handler om å styrke Bodøs og enkeltaktørenes 

synlighet og tilstedeværelse på digitale kanaler.  
o Være med å arrangere OPPLYST 2017/2018, i samarbeid med andre aktører.  
o Dele ut «I-vinden-prisen» til den virksomheten som er dyktigst på å gjøre seg attraktiv 

og rekruttere ung arbeidskraft.  
o Gjennomføre årlige partnerskapstreff, for presentasjon av fremdrift og resultater. 

Treffene skal også virke nettverksbyggende og være med å skape flere Bodø-
ambassadører.  

o Oppgradering av verktøykassen, herunder ferdigstilling av fotopakke næringsliv, samt 
videosnutt-arkiv  

 

Som partner får Salten Regionråd: 
o Være med å løfte frem Bodø og regionen som bo- og arbeidssted  
o Synlighet i kampanjer/innhold i BiVs digitale kanaler  
o Tilgang til bodo.no som distribusjonskanal for relevante historier  
o Medbestemmelse og påvirkning i prosjektet  
o Gratis deltakelse for 2 personer på kursserien #smartpånett  
o Invitasjoner til frokostmøter/samlinger med faglig inspirasjon  
o Deltakelse på partnerskapstreff med nettverksbygging og informasjon om fremdrift 

og retning i prosjektet  
o Være en del av kompetansenettverket/partnerskapet Bodø i Vinden  
o Bistand til å løfte ut jobbmuligheter i deres bedrift via våre kanaler  
o Tilgang til råmateriale ifht bilder og film, samt rett til å bruke disse ref. kriterier i 

bildebank  
o Eget nyhetsbrev som sendes ut jevnlig om status og fremdrift i prosjektet  
o Logovisninger på bodo.no og i alle sammenhenger der prosjektets bidragsytere 

nevnes  

Se vedlagte utkast til partnerskapsavtale.  
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Organisering av prosjektet  

Prosjektet er underlagt Nærings- og utviklingsavdelingen i Bodø Kommune. 
Beslutningsmyndigheten er knyttet til et eget styre bestående av representanter fra offentlig 
og privat næringsliv. 

 

Budsjett/finansiering 

Salten Regionråd har som partner i 2015 og 2016 gått inn med kr 50 000 pr år i en 
prøveperiode. Partnerne betaler i utgangspunktet kr 100 000,- pr år for partnerskapsavtale.  

Det foreslås at Salten Regionråd fortsetter sin deltakelse for å støtte opp omkring satsingen 
på vegne av kommunene i Salten. Regionrådet øker sin deltakelse til kr 100 000 pr år i to år. 
Deltakelsen støtter opp under Saltenstrategienes punkt 2.4.1 Attraktive Salten, hvor en av 
delstrategiene er å støtte opp under regionale profilerings- og omdømmeprosjekter som er 
knyttet til å bo og arbeide i Salten. Midlene belastes de «nye» RNF-midlene som er gitt av 
fylkeskommunen. 

 

Vurdering 

Bodø i vinden (BIV) er en satsing som har som mål å styrke Bodø og regionens 
attraksjonskraft som bo- og arbeidssted. Utfordringene ligger i å skape nye arbeidsplasser, 
hindre fraflytting særlig i målgruppen 30-40 år, og tiltrekke oss nok ung arbeidskraft med 
ønsket kompetanse. Dette løses ikke gjennom kortsiktige enkelttiltak, men gjennom 
strategisk og langsiktig satsing. 

Gjennom Indeks Nordland 2017 framkommer det at Salten får en stadig eldre befolkning, til 
tross for at folketallet i regionen øker totalt sett. Den høyeste befolkningsveksten i regionene 
i Nordland den siste tiårsperioden er i Salten (Bodø) med 6,7 %. Bodø er den kommunen 
som ligger nærmest landsgjennomsnittet med en vekst på 11,8 % i perioden 2007–2016. 
Bodøs befolkning vokste i denne perioden med 5 370 personer. Blant Saltens 9 kommuner 
var det 4 med befolkningsvekst (Bodø, Fauske, Saltdal og Hamarøy) i denne perioden.  

Befolkningen i yrkesaktiv alder i Nordland synker i takt med at befolkningen eldes. Fra 2007 
til 2016 sank befolkningen i aldersgruppene 20 til 59 år (de mest yrkesaktive 
aldersgruppene) med 2 882 personer. Dersom befolknings-prognosene til SSB slår til skal 
befolkningen i denne aldersgruppen ytterligere reduseres med 3 500 personer fram til år 
2030. Konsekvensene av dette er en vridning i arbeidsmarkedet hvor stadig flere skal jobbe 
med helse og velferd på bekostning av andre næringer. Kampen om kompetansen 
intensiveres derfor framover. 

Salten konkurrerer med Norge og resten av verden i rekruttering av ung kompetent 
arbeidskraft. Således er BiV et godt tiltak og “verktøy” for å bidra til å skape attraksjonskraft 
for Bodø og regionen, og bygge opp under rekrutteringen av unge voksne i aldersgruppen 
30-40 år. 

BiV har et godt samarbeid med Visit Bodø, som med stor sannsynlighet vil være hele 
regionens destinasjonsselskap fra 2017. BiV har også flere satsninger som gir ringvirkninger 
til hele regionen, blant annet #smartpånett-kursene som er et samarbeid med Visit Bodø, og 
som har hatt 70 deltakende virksomheter fra hele regionen. I tillegg fremmes regionen 
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gjennom «Ledige stillinger»-reportasjer, gjennom historier på digitale flater fra hele Salten 
(facebook og Instagram), og «Workers of Bodø» - en hyllest til arbeidstakere fra hele 
regionen, m.m. Et sterkere regionalt fokus framover kan være gjennom filmer som skal 
lages. 

Salten Regionråd bør på vegne av kommunene i Salten fortsette å støtte opp omkring BiV 
ved å videreføre sin partnerskapsavtale i 2017. Det foreslås at Salten Regionråd øker sin 
støtte til kr 100 000 og at midlene belastes de «nye» RNF-midlene som er gitt fra 
fylkeskommunen. Dette bidrar til å støtte opp under Saltenstrategiene 2016-2020 og Salten 
Regionråd er med å ta et samfunnsansvar ift å støtte opp under ei omdømmesatsing som 
kommer hele regionen til gode. I tillegg bidrar vi til at BiV kan opprettholde sitt regionale 
fokus gjennom digitale kanaler og ulike kampanjer.  

Salten Regionråd har tidligere deltatt som partner gjennom tilskudd fra Partnerskap Salten. 
Det ble gitt 1 mill kroner i 2011, samt et tilskudd på 450.000 kroner, begge som støtte til 
nasjonale kampanjer. I 2015 og 2016 deltok Salten Regionråd som partner med kr 50 000,- 
pr år. 

Arbeidsutvalgets behandling av saken 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 04/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd viderefører sitt partnerskap i Bodø i vinden i 2017 med kr. 100 000. På 

denne måten bidrar Salten Regionråd på vegne av kommunene til regional omdømme-
bygging og profilering.  

2. Salten Regionråd oppfordrer Bodø i vinden til å forsterke det regionale perspektivet 
ytterligere i 2017, slik at hele regionen profileres som et godt bo- og arbeidssted.  

3. Deltakelsen i Bodø i vinden forankres i Saltenstrategiene 2016-2020 og belastes de 
«nye» RNF-midlene som Salten Regionråd har fått tildelt fra Nordland fylkeskommune. 

4. Evaluering av deltakelsen i Bodø i Vinden gjennomføres innen utgangen av 2017. 
Evalueringen ses opp mot synergier gjennom kommunenes deltakelse i Visit Bodø.  

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Utkast til partnerskapsavtale   
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SR-sak 14/17 EVALUERING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED 
NORD-NORGES EUROPAKONTOR  

  

Innledning 

Salten Regionråd inngikk partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor fra 1. juli 2014 
med 1 års varighet. Partnerskapsavtalen ble deretter forlenget i ett år fram til 1. juli 2016, 
hvor regionrådet i 2016 valgte å forlenge avtalen fram til og med 30. juni 2018. 
Hovedformålet er å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av nordområdene, 
holde oss oppdatert på EU-politikk som berører kommunene i Salten, samt bidra til økt 
internasjonalisering i regionen.  

Partnerskapsavtalen er forankret i Saltenstrategiene 2016-2020, under «Kunnskapsbasert 
næringsutvikling», delstrategi D. – «Videreutvikle internasjonale allianser». Delstrategien 
skal blant annet gjennomføres ved å følge opp partnerskapsavtalen mellom Salten 
Regionråd og Nord-Norges Europakontor. 

 

Nord-Norges Europakontor 

Nord-Norges Europakontor ble offisielt åpnet den 23. april 2005 som et felles prosjekt 
mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Bakgrunnen for dette var en 
erkjennelse i Nord-Norge om at mye av politikkutformingen som berørte landsdelen, ble 
utformet i Brussel. Den overordnede målsetningen for virksomheten var å styrke det 
internasjonale engasjementet i Nordland, Troms og Finnmark. Det økte engasjementet 
skulle fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling av internasjonal 
kompetanse i de tre fylkene.  

I dag har kontoret 3 faste stillinger på åremål, samt en traineestilling som har en varighet på 
10 mnd. I tillegg tar de i mot hospitanter. 

 
Formålet til Nord-Norges Europakontor er å fremme samfunns- og næringsutvikling i Nord-
Norge. Kontoret har en “visjon” om at “Nord-Norges Europakontor skal være en lobbyaktør i 
Brussel for Nordland, Troms og Finnmark”. 
 
Målsetting 

1. Fremme Nord-Norges interesser overfor de Europeiske institusjonene. 
2. Utnytte mulighetene i Norges avtaler med EU gjennom økt Europakompetanse. 

 

Bakgrunn 

Salten Regionråd gjorde følgende enstemmige vedtak i sitt møte i februar 2016 i SR-sak 
05/16: 

1. Salten Regionråd forlenger partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor i 
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Brussel for perioden 1.7.2016– 30.06.2018. 

2. Bestillingen evalueres i regionrådets møte i februar 2017. I februar 2018 tas det stilling til 
om partnerskapsavtalen skal forlenges. 

3. Kontingent for ny periode finansieres på følgende måte pr. år: 

 

Kontingent   250 000 

   Finansiering 

Salten Regionråd 100 000 

Beiarn 

 

16 667 

Bodø 

 

16 667 

Hamarøy 

 

16 667 

Fauske 

 

16 667 

Gildeskål 

 

16 667 

Meløy 

 

16 667 

Saltdal 

 

16 667 

Steigen 

 

16 667 

Sørfold 

 

16 667 

SUM   250 003 

 
Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år i avtaleperioden belastes AUs 
disposisjonsfond. 

4. Arbeidsutvalget fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis fullmakt til å 
følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.  

5. Næringsnettverket er kontaktpersoner for kommunene opp mot Regionrådet og Nord-
Norges Europakontor. 

 

Beskrivelse  

Bestilling til Nord-Norges Europakontor:  

1) Promotering av Salten  

o Kontinuerlig arbeid for å sette Salten på kartet og synliggjøre Salten i 
internasjonal/europeisk sammenheng 

2) Infrastruktur og samferdsel i nordområdene 

o Videreutvikle og forsterke Saltens koblinger til det internasjonale transportnettverket, 
herunder satsinger innenfor veg, bane, sjø og luftfart. 
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o Bidra til å utvikle Bodøs status som flybyen gjennom innspill til satsinger. 

o Fortsette overvåking og gi innspill og informasjon som kan brukes overfor 
Samferdselsdepartementet ved viktige omstillinger og etableringer 

3) Sikkerhet og beredskap:  

o Videreutvikle og forsterke Bodøs status som sikkerhets- og beredskapshovedstad i 
Norge og Nordområdene 

o Overvåke og følge utviklingen av relatert politikk i EU/Europa 

o Arrangere workshops/seminarer i Brussel/Salten etter behov for å videreutvikle den 
rollen Bodø og Salten skal ta innenfor sikkerhet og beredskap 

o Bistand med å knytte nettverk og innhente kunnskap 

4) Regional- og nordområdepolitikk 

o De grenseregionale samarbeidsprogrammene 2014 – 2020 skal tre i kraft i 2014. 
Skaffe informasjon om programmene og endringer i regelverk. 

o Følge utviklingen av EUs nordområdepolitikk og skaffe Salten kunnskap om – og 
deltakelse i debatten rundt denne. 

5) Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og reiseliv. 

o Informasjon og oppdateringer om saker som får betydning for næringslivet i vår 
region. 

 

Nord-Norges Europakontor har i perioden bidratt med: 

o Promotering av Salten i ulike fora, herunder den årlige sjømatmessen i Brussel, 
gjennom studietur for EU-parlamentarikere til Salten og Nord-Norge m.m. 

o Informasjon og koblinger opp mot EUs satsinger på infrastruktur. Prosjektleder for 
samferdsel har bl.a. deltatt årlig på TEN-T days. 

o Jevnlige informasjonsmailer om Brussel og jobben NNEO gjør.  

o Håndtert henvendelser fra kommunene i Salten og tilrettelagt for møter med aktører i 
Brussel  

o Varslet om saker som kan påvirke Nord-Norges og Saltens politikkområder 

o Informasjon om, og tilrettelagt for deltakelse på, ulike seminarer i regi av NNEO og 
NSPA, samt andre møteplasser 

o Foredrag og deltakelse i møte med Salten Regionråd   

o Tilrettelegging av studietur for regionrådet til Brussel i februar 2015. NNEO 
tilrettelegger studieturer for delegasjoner fra Salten om ønskelig. Her har også den 
enkelte kommune mulighet til å be om å bli tatt i mot i Brussel om ønskelig. 

o Deltakelse på møte med næringsnettverket og andre relevante aktører i Salten. 
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Vurdering 
Bevisstheten om vår egen rolle i en stadig mer globalisert verden er viktig. Vi konkurrerer 
med landsdelen, nasjonen og resten av verden om de kloke hodene. Vi må derfor ha et 
bevisst forhold til dette om vi skal lykkes. Begrunnelsen for å inngå partnerskapsavtale med 
NNEO er at (1) man fra nordnorsk side felles slutter opp om å ha en representasjon i 
Brussel og (2) at partnere kan få spesialiserte leveranser og tjenester av nytteverdi for deres 
arbeid hjemme i regionen. På denne måten kan vi komme tidlig inn i beslutningsprosesser 
som pågår i Brussel og holde oss oppdatert på hva som skjer i Brussel. 
 
For første gang siden oppstarten i 1957 har et medlemsland valgt å melde seg ut av EU ved 
at det britiske folk har stemt ja til Brexit. Britisk høyesterett har imidlertid slått fast at 
Storbritannia kan ikke utløse artikkel 50 før saken har vært gjennom det britiske 
parlamentet. Siste ord er derfor ikke sagt i denne saken. 
 
Til tross for at Norge ikke formelt er medlem av EU har EUs politikk direkte innvirkning på 
store deler av norsk samfunnsliv. Norge har tilknyttet seg store deler av EU-samarbeidet 
gjennom flere avtaler med EU. Hovedpilaren i Norges tilknytning til EU er EØS-avtalen, som 
ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. EØS-avtalen omtales ofte som Norges viktigste 
utenrikspolitiske avtale, men har også store innenrikspolitiske konsekvenser. Eksempler på 
politikkområder som inngår i EU-samarbeidet, men som ikke er innlemmet i EØS-avtalen er 
utenriks-, finans-, landbruks- og fiskeripolitikk. EØS-avtalen oppdateres og utvides 
fortløpende. Norge har likevel avtaler med EU om f.eks. fiskeri da Europa er det største 
markedet for fiskeri/havbruksnæringen i Norge.  
 
Norsk kommunesektor påvirkes i stor grad av de beslutninger som tas av EU. Som 
eksempel kan nevnes politikkområder som regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, offentlig 
statsstøtteregelverk, miljø (blant annet vanndirektivet), tunelldirektivet, regelverket om 
offentlige anskaffelser, arbeidstidsdirektivet, m.m. Om lag 70 % av alle sakene som 
behandles i kommunestyrene påvirkes av de beslutninger som er vedtatt av EU. Et 
eksempel på en stor og viktig beslutning som berører Salten på bakgrunn av et EU-direktiv 
er ny trasé som planlegges realisert gjennom Sørfold. 
 
EU jobber i et 7-års perspektiv og jobber etter de “lange linjene”. Det er derfor vanskelig å 
oppnå kortsiktige resultater gjennom en partnerskapsavtale. Gjennom partnerskapsavtalen 
får allikevel kommunene i Salten mulighet til å komme tidlig inn i de prosesser som pågår i 
EU, for å påvirke til det beste for Salten og Nordnorske interesser, i tillegg til å bli orientert 
om det som skjer i EU. I tillegg kan kommunene bruke NNEO som bistand ift å komme i 
kontakt med relevante aktører innenfor EU-systemet. Et eksempel er Bodøs satsinger på 
både ny smart by, men også satsingen som Europeisk kulturhovedstad i 2024, hvor 
kommunene kan bruke NNEO til å få kontakt med viktige aktører innenfor EU. 
 
Salten Regionråd er så langt fornøyd med avtalen.  Kontoret oppfordres likevel til å bli mer 
målrettet i sin oppfølging av partnerskapsavtalene og innholdet i disse, og da særlig i forhold 
til interessefremming omkring de spesifiserte politikkområdene i avtalen. Arbeidsutvalget 
som prosjektgruppe for oppfølging og kommunene i Salten som partnere oppfordres på den 
annen side til å være mer aktiv i forhold til å se mulighetene i partnerskapsavtalen med 
Nord-Norges Europakontor. 
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Eierne av kontoret er Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune. Som partnere finner vi 
begge de Nordnorske universitetene, Norges Råfisklag, Tromsø kommune, Salten 
Regionråd og Helgeland Regionråd. 
 
Arbeidsutvalgets behandling av saken 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 10/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 
 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd er tilfreds med partnerskapsavtalen med Nord-Norges 

Europakontor. 

2. Nord-Norges Europakontor oppfordres likevel til å bli mer målrettet i sin oppfølging av 
partnerskapsavtalene og innholdet i disse, og da særlig i forhold til 
interessefremming omkring de spesifiserte politikkområdene i avtalen.  

3. Arbeidsutvalget som prosjektgruppe for oppfølging av partnerskapsavtalen, og 
kommunene i Salten som partnere, oppfordres til å være mer aktiv i forhold til å se 
mulighetene i partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor. 

 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Partnerskapsavtale     
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SR-sak 15/17 BEREGNING AV SKATT PÅ HAVBRUKSANLEGG – 
INNLEIE AV BISTAND 

  

Bakgrunn 

I Salten har 8 av 9 kommuner oppdrettsvirksomhet etablert i sine sjøarealer. Kommunene 
har ikke vært dyktige nok i forhold til skattlegging (E-skatt) av de materielle verdiene. Det er 
derfor ønskelig at kommunene i Salten skal få til en felles form for taksering/verdisetting slik 
at man unngår dagens vilkårlige skattlegging, hvor det i enkelte tilfeller ikke forekommer 
skattlegging av denne næringen. 

 

Beskrivelse  

Det er i første omgang behov for å utarbeide et notat om de rettslige spørsmålene og hvilke 
rettskilder som foreligger ved kommunal skattlegging av materielle verdier til 
oppdrettsnæringen.  

Videre må man få en oversikt over produksjonen i hver kommune og hvilke verdier 
oppdrettsanleggene genererer. Det er også nødvendig med en oversikt over når siste 
alminnelig taksering i de enkelte kommunene var. Disse takstene skal i utgangspunktet stå i 
ti år.  

Det foreslås at det utarbeides et spørreskjema som sendes hver av kommunene.  

 

Budsjett/finansiering 

Det er usikkert hva oppdraget i første omgang vil koste, og det foreslås at man setter en 
øvre ramme på 50 000 kroner. 

 

Vurdering 
Salten har ei stor oppdrettsnæring og næringen legger beslag på store arealer til havs uten 
at næringen nødvendigvis skattlegges av dette. Det har tidligere vært diskutert et behov for 
å innføre eiendomsskatt og/eller produksjonsskatt på anlegg som ligger til havs. 
Oppdrettsnæringens utnyttelse av naturressursene i kommunene bør føre til en 
inntektsstrøm til vertskommunene basert på produksjon og eventuelt arealbeslag - på lik 
linje med for eksempel kraftproduksjonen.  
 
Det er i første omgang behov for å utarbeide et notat om de rettslige spørsmålene og 
rettskildene ved en eventuell skattlegging av materielle verdier til oppdrettsvirksomheten. 
Det er videre behov for å utarbeide et spørreskjema som kan sendes til kommunene for å få 
tall på produksjonen i hver kommune, samt hvilke verdier oppdrettsanleggene genererer. 
Det er også nødvendig med en oversikt over når siste alminnelig taksering i de enkelte 
kommunene var (takstene skal i utgangspunktet stå i ti år). 
 
Det foreslås at leder og sekretariatsleder får fullmakt til å innhente bistand til å utarbeide et 
notat, samt få laget et spørreskjema som kan sendes til kommunene.  
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Kostnadene tilknyttet en slik utredning tas fra AUs disposisjonsfond og begrenses oppad til 
50 000 kr.  
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

Leder og sekretariatsleder får fullmakt til å innhente bistand til å utarbeide et notat, samt få 
laget et spørreskjema som kan sendes til kommunene i forbindelse med E-skatt og/eller 
produksjonsskatt på oppdrettsanlegg. 

Kostnadene tilknyttet utredningen tas fra AUs disposisjonsfond og begrenses oppad til kr 50 
000. 

Det legges fram en ny sak i regionrådets møte i juni hvor man tar en endelig beslutning om 
man skal gå videre eller ikke med prosjektet. 
 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 13/17 og legger den 
frem for regionrådet med følgende  

 

Forslag til vedtak: 
Leder og sekretariatsleder får fullmakt til å innhente bistand til å utarbeide et 
kunnskapsgrunnlag for Salten der følgende elementer inngår: 

• Kartlegging av materielle flytende verdier som er taksert i kommunene 
• Produksjonsstørrelse 
• Innbetaling av eiendomsskatt 

Kostnadene tilknyttet utredningen tas fra AUs disposisjonsfond og begrenses oppad til kr 
50 000. 

Det legges fram en ny sak i regionrådets møte i juni hvor man tar en endelig beslutning om 
man skal gå videre eller ikke med prosjektet. 

 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
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SR-SAK 16/17  JERNBANEFORUM NORD – MØTEDATOER I 
2017 OG ENDREDE VEDTEKTER  

 

Innledning: 

Arbeidsutvalget i Jernbaneforum Nord har vedtatt og sendt ut møtedatoer for 2017. I tillegg 
er det sendt ut forslag til endringer i vedtektene, på høring. Høringsfrist er satt til den 10. 
mars 2017. Sluttbehandling av de nye vedtektene gjøres i forumets møte i Narvik den 20. 
april.  

Beskrivelse: 

Møteplanen som arbeidsutvalget i Jernbaneforum Nord vedtok den 16. januar 2017 er som 
følger: 

Medlemsmøte i Narvik den 20. april 2017 og i Bodø den 20. oktober 2017. 

Bakgrunnen for at det kommer forslag til vedtektsendringer er at det har vært et behov for en 
klargjøring og presisering av flere forhold rundt vedtektene. En redaksjonskomite ble nedsatt 
i fjor høst bestående av en representant fra Helgeland Regionråd, prosjektleder for 
samferdsel fra Salten Regionråd samt Jernbaneforum Nords sekretariatsleder i Nordland 
fylkeskommune. Disse møttes i Bodø den 7. desember 2016 og utformet forslaget til 
vedtekter som følger denne saken.  

Vurdering: 

I forslaget til nye vedtekter er det gjort en del presiseringer i forhold til tidligere. Disse 
klargjør både rollen til arbeidsutvalget i Jernbaneforum Nord og hvem som skal kunne være 
medlemmer av forumet og delta på møter med stemmerett.  
 
Arbeidsutvalgets behandling av saken 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 12/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd mener det er viktig at Nordland har et velfungerende og slagkraftig 
jernbaneforum som kan jobbe til beste for å utvikle og forbedre jernbanen i Nordland.  

Salten Regionråd støtter forslaget til vedtektsendringer slik disse foreligger.  

 

Bodø, den 10.02.2017 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  Jens B. Kyed  
sekretariatsleder  prosjektleder samferdsel
  
 
 
Trykte vedlegg: 
Vedtekter for Jernbaneforum Nord Forslag 16.1.2017 
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SR-SAK 17/17  RYDDEPROSJEKT I SALTEN 
 

Innledning 
Det vises til SR-sak 58/16 der Regionrådet gjorde følgende enstemmige vedtak: 

«Regionrådet ber sekretariatet ha en dialog med kommunene i Salten slik at kommunene 
kan prioritere de behov den enkelte kommune har i forhold til utsiktsrydding langs jernbane, 
veier, elver, vassdrag og fjorder. 

Status i kommunene legges frem i februar.» 

 
Bakgrunn 
Saken ble tatt opp i Regionrådet av ordfører i Saltdal i september 2016 med ønske om et 
interkommunalt samarbeidsprosjekt med fokus på utsiktsrydding i Salten.  

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

I den grad skogryddingen har positiv effekt på viltpåkjørsler vises det til Nordland 
fylkeskommunes «Regional plan for høstbart vilt og innlandsfisk 2016 – 2028». 

Kommunene er bedt om å gi tilbakemelding på om det er interesse for å delta i et slikt 
prosjekt, og hvilke strekninger kommunene ønsker å prioritere. 
 
Tilbakemeldinger fra kommunene  
Frist for tilbakemelding var satt til 24. januar 2017. 

Følgende kommuner har gitt tilbakemelding om at de ønsker å delta i prosjektet: 
Beiarn, Bodø, Fauske, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold.  

Saltdal har ikke sendt inn oversikt over behov. Gildeskål har meddelt at de ikke har hatt 
kapasitet til å vurdere deltakelse i prosjektet. 

Vedlagt følger en oversikt over behov som er meldt inn. I lengde utgjør det til sammen 16 mil 
langs vei og 9 km langs jernbane.  
  
Kostnader  
Kostnadene for gjennomføring av prosjektet er vanskelig å stipulere. Bodø kommune antyder 
en pris på 2 000 kr/dekar for rydding av kratt, og 4 000 kr/dekar for hogst av skog. Summen 
for tiltakene meldt inn fra Bodø antydes til ca. 600 000 kr. eks mva. 

Bodø kommune anbefaler at det bes om pris fra inviterte entreprenører evt. sendt ut på 
anbud. Skog- og viltforvaltere i Salten har lang erfaring fra dette gjennom det samarbeidet 
kommunene i Salten har med Statens Vegvesen i forhold til rydding for å unngå 
elgpåkjørsler. 

Vurdering 
Med bakgrunn i de tilbakemeldinger som er kommet inn, anbefales det at det jobbes videre 
med ryddeprosjektet. I nye Saltenstrategier heter det at Salten skal være en attraktiv region å 
bo i og besøke, og i så måte passer dette prosjektet godt inn.  
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Ryddingen er viktig for de fastboende i Salten som ferdes langs vei og jernbane, samtidig 
som felles destinasjonsselskap er under etablering og det blir mere fokus på reiseliv.  

Sekretariatet i regionrådet har ikke kapasitet eller kompetanse til å gjennomføre prosjektet, 
men kan bistå kommunene i en oppstartfase i forhold til å koordinere prosjektet. 

Det må undersøkes nærmere mulige finansieringskilder, og vurderes engasjement av 
prosjektleder.  

Fra kommunene må det påregnes en viss egeninnsats i forhold til kontakt mot grunneiere og 
tilrettelegging på steder der rydding skal gjennomføres. 

Med bakgrunn i omfanget som er meldt inn, foreslås det at prosjektet gis en varighet på tre 
år i første omgang. 

I samarbeidet med Statens Vegvesen er det etablert en arbeidsgruppe med skog- og 
viltfaglige deltakere fra alle kommunene, og det foreslås at denne også får ansvaret for dette 
prosjektet. 
 
Arbeidsutvalgets behandling av saken 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 09/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd anbefaler at det etableres en skogfaglig prosjektgruppe med 

representanter fra alle deltakende kommuner som kan jobbe videre med realisering av et 
3-årig felles ryddeprosjekt i Salten. 

2. Regionrådets sekretariat bistår prosjektgruppen til organisering og finansiering er på 
plass.  

 

 

Bodø, den 10.02.2017 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen   
sekretariatsleder prosjektkoordinator   
 
 
Trykte vedlegg: 
Oversikt over behov for rydding i kommunene 
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SR-sak 18/17 SALTENTINGET 2017 – FORSLAG TIL TEMA 
  

Bakgrunn 

Salten Regionråd har i møte 23. september 2016 fattet følgende vedtak i SR-sak 48/16: 
 

1. Saltentinget 2017 arrangeres 19. – 20. oktober 2017 på Scandic Havet Hotel. 

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

3. Arbeidsgruppe for gjennomgang av regionrådets virksomhet bistår sekretariatet med 
planlegging og program.  

4. Arbeidsgruppen bestemmer hovedtema for Saltentinget 2017.  

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

 

Beskrivelse  

Arbeidsgruppen har besluttet at «Utdanning – hvordan beholde ungdommene og 
arbeidsplassene» skal være hovedtema under Saltentinget. Dag 2 søkes brukt til 
folkevalgtopplæring hvor man knytter skoleeierrollen opp mot folkevalgtopplæringen. 

Dag 1 foreslås delt opp i følgende bolker: 

Bolk 1: Statlige og regionale myndigheter og utdanningsinstitusjonene Nord universitet og 
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet 

Bolk 2: LO, NHO, tenketankene Civita og Agenda  

Bolk 3: Innspill fra lokalt næringsliv og Trainee Salten 

 

Dag 2 søkes brukt til folkevalgtopplæring i regi av fylkesmannen hvor skoleeierrollen er 
fokus. 

Det skal settes av rikelig tid til paneldebatter og diskusjon. 

 

Budsjett/finansiering 

Kostnadsrammen er godkjent oppad til kr 900 000. 

 

Vurdering 

Saltentinget er et arbeidskrevende arrangement og det er derfor viktig å starte planleggingen 
allerede nå. Med «Utdanning – hvordan beholde ungdommene og arbeidsplassene» som 
hovedtema, bidrar Salten Regionråd til å sette et viktig og dagsaktuelt tema på dagsorden. 
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Regionrådet bes å komme med innspill til agenda, som arbeidsgruppen og sekretariatet kan 
ta med i den videre planleggingen av arrangementet. 
 
Arbeidsutvalgets behandling av saken 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 14/17, og legger den 
frem for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Arbeidsgruppen og sekretariatet i Salten Regionråd jobber videre med planleggingen av 
Saltentinget i henhold til de innspill som framkom i møtet. 

 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
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SR-sak 19/17 FORSLAG TIL FINANISERING AV ØKT BEMANNING 
I 2017 SALTEN FRILUFTSRÅD 

  

Innledning  
Trond Loge, daglig leder Salten Friluftsråd, går av med 50 % AFP fra og med 1. april. Han 
skal fortsatt jobbe i 50 % prosjektstilling som er koblet opp mot helsefremmende 
barnehager/skoler i Salten. 
Bjørn Godal ble fra 1. januar ansatt som faglig leder av Salten Friluftsråd og Annette 
Digermul Hals er ansatt som prosjektleder i fast stilling fra og med 1. mars.  
Det er i den forbindelse et behov for å klarlegge finansieringen av Trond Loges AFP og 
deltidsstillingen som Loge skal inneha for Salten Friluftsråd. 

Bakgrunn  
Arbeidsutvalget har gjort følgende vedtak i AU-sak 55/16 i forbindelse med rekruttering av 
faglig leder Salten Friluftsråd: 

 
1. «Trond Loges stilling som daglig leder lyses ut eksternt som 100 % fast stilling i Salten 

Regionråd, avd. Salten Friluftsråd. Arbeidsutvalget beslutter hvilken benevnelse 
stillingen skal ha i framtiden.  

2. Arbeidsutvalget tar den endelige beslutningen om hvem som skal ansettes i stillingen, 
etter innstilling fra intervjuutvalget. 

3. Det settes av inntil 70 000 kroner til rekruttering som dekkes gjennom fondsmidler i 
Salten Friluftsråd. 

4. Trond Loge gis tilbud om å fortsette som prosjektleder i 50 % engasjementsstilling i et år 
fra fratredelse som daglig leder i tillegg til 50 % AFP. Engasjementsstillingen tilknyttes 
prosjektet “Helsefremmende barnehager og skoler”. 

5. Merkostnaden for AFP finansieres gjennom budsjettarbeidet til Salten Friluftsråd, og 
legges på kontingenten til kommunene i Salten, eventuelt fratrukket eksterne tilskudd.  

6. Merkostnader tilknyttet 50 % prosjektstilling for Trond Loge, og en eventuell overlapping 
for ny daglig leder, finansieres gjennom fondsmidler i Salten Friluftsråd.»  

Videre gjorde Arbeidsutvalget følgende vedtak i AU-sak 71/16: 

«Arbeidsutvalget godkjenner innstilte kandidat til stillingen som faglig leder for Salten 
Friluftsråd. 

Prosjektlederstillingen tilbys Annette Digermul Hals. 

Begge stillingene er faste.» 

Beskrivelse  
Trond Loge har søkt AFP fra og med 1. april 2017 samtidig som han har en 50 % 
deltidsstilling i Salten Friluftsråd (SF). Prosjektstillingen skal knyttes opp mot 
helsefremmende barnehager/skoler, og andre arbeidsoppgaver etter behov.  
Salten Friluftsråd har i dag to faste stillinger som ligger inne i driftsbudsjettet for 2017 og 
som er vedtatt av regionrådet (årsmøtet) i juni 2017. Fra og med 1. april 2017 vil SF i tillegg 
til disse to faste stillingene, få ytterligere en 50 % deltidsstilling kombinert med 50 % AFP for 
Trond Loge. AFP er en rettighetsbasert ordning og kan søkes fra og med fylte 62 år. Trond 
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Loge har sendt sin søknad til KLP og denne innvilges etter all sannsynlighet fra og med 1. 
april 2017. Trond fylte 63 år i januar 2017. 

Økonomiske konsekvenser / finansiering 
Salten Friluftsråd har om lag 2,871 mill kroner i oppsparte fondsmidler pr. 31.12.2016. Store 
deler av fondsmidlene er knyttet opp til konkrete prosjekter og kan således ikke benyttes 
fritt. Pr i dag dekker ikke grunntilskuddet fra kommunene (kontingent), fylkeskommune og 
stat utgiftene til 2 fulle stillinger. Friluftsrådet har en årlig underdekning, jfr grunnfinansiering, 
på ca. kr 300 000,- som må dekkes ved at eksterne bidragsytere også delfinansierer 
friluftsrådets arbeidsinnsats i større prosjekter. De siste årene har dette gått bra, men det 
ligger også en viss risiko i dette.  Det er i tillegg betydelig usikkerhet knyttet til bidrag fra 
Nordland fylkeskommune i årene framover da reduserte tilskudd fra staten til 
fylkeskommunen kan ramme Salten Friluftsråd. Fondsmidlene bidrar i så måte til trygge 
finansieringen av to fulle stillinger i Salten Friluftsråd.  
Fra og med 1. mars 2017 vil Salten Friluftsråd ha to fulle stillinger og ei prosjektstilling i 50 % 
i tillegg til 50 % AFP. Det foreslås at merkostnaden tilknyttet 50 % prosjektstilling og 50 % 
AFP for Trond Loge finansieres på følgende måte: 

50 % prosjektstilling 

50 % prosjektlederstilling knyttet opp mot helsefremmende barnehager / skoler. Dette utgjør 
for april – desember 2017, samt full lønn for mars 2017, om lag kr 350 000 inkl. sosiale 
kostnader og belastes pro 667 Barnehager/skoler. 

50 % AFP 

50 % AFP for 2017 vil utgjøre mellom om lag 160 000 kr. Det vil etter sekretariatets 
vurdering være feil å bruke oppsparte fondsmidler til å finansiere AFP-kostnaden da 
ordningen er en rettighetsbasert ordning som vi som arbeidsgiver må forholde oss til. Det 
anbefales derfor at kommunene i Salten finansierer AFP-kostnaden for 2017 etter 
innbyggertall:    

Bodø 50488 100 137kr        
Meløy 6471 12 835kr          
Gildeskål 2043 4 052kr            
Beiarn 1034 2 051kr            
Saltdal 4700 9 322kr            
Fauske 9604 19 048kr          
Sørfold 1963 3 893kr            
Steigen 2543 5 044kr            
Hamarøy 1824 3 618kr            
Sum 80670 160 000kr         

 

Vurdering 

Fra etableringen av Salten Friluftsråd i 1992 og frem til i dag har Salten Friluftsråd oppsparte 
fondsmidler på om lag 2,871 mill kroner. Store deler av midlene er bundet opp mot konkrete 
prosjekter og kan derfor ikke benyttes fritt. Deler av fondsmidlene kan brukes ved særskilte 
behov og gir en buffer mot “dårlige tider”. Sekretariatet mener det er fornuftig å bruke av 
disse midlene i forbindelse med nytilsetting, oppgaveoverganger og økt bemanning i en 
overgangsperiode framover. 
Når det gjelder lønnskostnadene tilknyttet 50 % prosjektstilling for 2017 anbefales det at 
dette belastes pro 667 Barnehage/skole. Dette utgjør for april – desember 2017, samt full 
lønn for mars 2017, om lag kr 350 000 inkl. sosiale kostnader og belastes pro 667 
Barnehager/skoler. 
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Når det gjelder finansiering av 50 % AFP bør dette dekkes av kommunene som eiere av 
Salten Regionråd. Da ordningen er en rettighetsbasert ordning vil det etter sekretariatets 
vurdering være feil å bruke fondsmidler til å finansiere en slik ordning. Dette er også et 
prinsipielt spørsmål da det etter hvert kan være flere som ønsker å benytte seg av ordningen 
med AFP og da gå av, helt eller delvis, med AFP.  
Finansieringen for 2018 tas i forbindelse med budsjettbehandlingen for Salten Regionråd til 
høsten. 
 
 
Sekretariatets forslag til innstilling: 

1. Kostnadene tilknyttet 50 % deltids prosjektstilling på om lag 350 000 kroner for 2017 
belastes pro 667 Barnehage/skole.  

2. 50 % AFP for 2017 utgjør om lag 160 000 kroner og finansieres av kommunene i 
Salten på følgende måte: 

Bodø 50488 100 137kr        
Meløy 6471 12 835kr          
Gildeskål 2043 4 052kr            
Beiarn 1034 2 051kr            
Saltdal 4700 9 322kr            
Fauske 9604 19 048kr          
Sørfold 1963 3 893kr            
Steigen 2543 5 044kr            
Hamarøy 1824 3 618kr            
Sum 80670 160 000kr         

3. Finansieringen for 2018 tas i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017. 
 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2017 under AU-sak 15/17 og legger den 
frem for regionrådet med følgende  

 

Forslag til vedtak: 
1. Kostnadene tilknyttet 50 % deltids prosjektstilling på om lag 350 000 kroner for 2017 

belastes pro 667 Barnehage/skole.  

2. 50 % AFP for 2017 utgjør om lag 160 000 kroner og belastes Salten Friluftsråds fond. 

3. Finansieringen for 2018 tas i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017. 

 

Bodø, den 10.02.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
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