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SR-sak 42/18 ET SMARTERE SALTEN 
   

Bakgrunn 

I 2015 vedtok Nordland fylkeskommune å støtte et forprosjekt med kr. 500.000 tilknyttet «Ny 
By Ny Flyplass» men med fokus på smart by konseptet og ny bydel. I 2016 ble «Smart 
Bodø» etablert og koblet fra ny by og heller relatert til å gjelde her og nå og hele byen.  

Gjennom årene 2015-2017 har det vært søkt interregmidler innen EU, sendt søknader til 
«Horizon 2020»-programmet, samt at Bodø kommune har blitt en aktiv deltaker i 
«Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer» (FME ZEN).  

Våren 2018 vant Bodø kommune to prestisjetunge nasjonale utlysninger i form av 
prosjektene «Smartere transport» sammen med Nordland fylkeskommune, samt «Smart 
arkitektur», et innovasjonspartnerskap med Innovasjon Norge. 

Smart Bodø programmet omfatter nå nærmere 50 prosjekter, er permanent etablert i Bodø 
kommunes utviklingsavdeling og således driftsbudsjett, og tilføres investeringsmidler fra og 
med økonomiplan 2019-2022. 

 

Beskrivelse 

Formål 

Bodø kommune ønsker å være en pådriver for utvikling og en motor i regionen. Kommunene 
i Salten inviteres nå med for å kunne henge seg på noen av de prosjektene som skjer i regi 
av «Smart Bodø»-programmet. Målet er at de øvrige Salten-kommunene gjennom «copy og 
paste» løsninger, vil kunne nyte godt av «Smart Bodø»-programmet og implementere 
utviklingstiltak som viser seg å bli en suksess med et minimum av ressursforbruk. 

 

Innhold 

I løpet av 2018 er det bygget opp en portefølje av prosjekter tilknyttet de fleste av 
kommunens avdelinger og hovedtjenesteområder. Her kan nevnes: 

- Framtidens skole og barnehage (oppvekst og kultur) 

- Smart Helse (bredere satsing utover velferdsteknologi) 

- Smarte bygg 

- Digitalisering av tjenester levert av Teknisk avdeling mm 

- Innføring av roboter, digitale medarbeidere 

- Diverse FOUI prosjekter i samarbeid med akademia og virksomheter utenfor både 
offentlig sektor og landets grenser.  



SR-sak 42/18   Side: 2 av 2  

Arkiv: c:\pdf-dokumenter\sr-sak 4218 - et smartere salten.doc         Utskriftsdato: 06.11.18 Sign: kbp  

Prosjektorganisering og veien videre 

Det er ikke tatt stilling til prosjektorganisering, men foreslås i første omgang løst i regi av 
næringssjefnettverket koordinert av Nærings- og utviklingsavdelingen i Bodø kommune i tett 
samråd med Salten regionråd.  

Det er viktig at dette ikke blir overbyråkratisert og at beslutningslinjer og antall personer 
involvert gjør det umulig å få framdrift. Kjennetegnet til «Smart Bodø»-programmet så langt 
har vært fart, retning og bevegelse. Ved eventuell ressursbruk utover det som ligger innenfor 
rådmannens tildelte rammer må dette selvfølgelig bringes opp på politisk nivå. 

I første omgang er det ønskelig å teste ut om det er interesse i de andre Salten kommunene 
rundt smart konseptet. På sikt vil det være naturlig å søke skjønnsmidler hos Fylkesmannen 
tilknyttet spesifikke utviklingsinitiativ for Salten-regionen. 

Det settes av 30 minutter til orientering og spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 6.11.2018 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
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SR-SAK 43/18 INFRASTRUKTUR – FRAMTIDIG FOKUS (DIGITAL 
INFRASTRUKTUR OG 
SAMFERDSELSLØSNINGER) 

 

Innledning 

I regionrådets møte den 20. – 21. september 2018 fikk regionrådet presentert sak om 
resultatmåling Saltenstrategier 2016-2020, med særlig fokus på utvikling av digital 
infrastruktur og samferdsel i Salten.  

Det legges nå fram en oppfølgingssak. 

 

Bakgrunn 

Styret behandlet sak om resultatmåling av Saltenstrategier 2016-2020 i møte den 31. august 
under Styre-sak 49/18, og la saken fram for regionrådet med følgende 

Følgende momenter skal ha hovedfokus i regionrådets septembermøte; 

- Utbygging av digital infrastruktur, herunder; 

- Utvikling/utbygging av digital infrastruktur – hvordan ser «kartet» ut i dag, og hva 
må til for å få på plass tilstrekkelig kapasitet 

- Næringsutvikling – for eksempel etablering av datasenter i Salten, men også en 
tilstrekkelig utbygging som bidrar til at folk velger å bosette seg i vår region, samt 
etablere næringsvirksomhet i distriktene 

- Digitalisering av tjenester / velferdsteknologi – hva kan kommunene samarbeid 
om 

- Samferdsel 

- Omlegging av E6 og RV 80 gjennom Fauske for å forbedre den regionale 
trafikkutviklingen sørover, vestover og nordover 

 

Videre gjorde regionrådet følgende vedtak i SR-sak 32/18: 
 
«Salten Regionråd tar saken til orientering. 
Sekretariatet bes å jobbe videre med de innspill som framkom i møtet.» 

 

Beskrivelse 

Utvikling av digital infrastruktur: 

Bodø kommune v/IKT-sjef, innledet i regionrådets møte om utbygging av digital infrastruktur 
i Salten. Følgende oppsummering ble gitt: 

- Vær god på å beskrive funksjonelle krav – la leverandørene «bekymre» seg 
over teknologivalgene 
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- Digital infrastruktur blir i stadig større grad en integrert del av 
løsningskonsepter, da kommer infrastrukturen med på lasset 

- Noe teknologifokus må det være – sørg for at faste bosettinger, planlagte 
bosettinger og «populære» hyttefelt har en bredbåndsdekning som minimum 
tilfredsstiller sentrale myndigheters krav til båndbredde – «hvite flekker» 
tilnærmingen fungerer fremdeles 

  

Samferdsel: 

Fauske kommune v/rådmann, innledet i regionrådets møte om prosjektet «Ny by – ny E6». 
Dette er ei av flere viktige samferdselssatsinger på veg i Salten, for å ruste regionen for 
framtidig utvikling. 

Salten Regionråd har tidligere gjort vedtak om nasjonale og regionale 
samferdselsprioriteringer. Nasjonale prioriteringer ble sist gitt som innspill til NTP 2018-2029 
i SR-sak 66/15 og 25/16.  

Prosessen for revidering av NTP 2018-2029 er allerede startet, og fagetatene er i gang med 
sin utredningsfase. I 2019 går etatene inn i sin plan-fase, og regionrådet og kommunene vil 
bli høringsinstans fra desember 2019. NTP varer i 12 år men revideres hvert fjerde år. 
Nasjonal transportplan for 2018-2029 trådte i kraft fra 1. januar 2018, og revidert NTP vil tre i 
kraft fra 1. januar 2022.  

Nordland fylkeskommune bruker regionrådenes regionale prioriteringer aktivt i sin 
samferdselspolitikk, og prosessen rundt RTP gjennomføres parallelt med NTP. 

I perioden 2014 – 2017 hadde regionrådet ansatt en prosjektleder for samferdsel, som 
jobbet proaktivt i forhold til utvikling av samferdsel i Salten. Mandatet for stillingen var 
formulert slik: 

• Prosjektleder for samferdsel skal i en treårig prosjektstilling ha fokus på samferdsel i 
et nordområdeperspektiv, og med et særlig fokus på NTP og RTP 

– Herunder veg, bane, sjø og luft 

– Til grunn for arbeidet ligger Saltenstrategiene og regionrådets prioriteringer 

• Prosjektleder skal jobbe med samferdselsspørsmål for hele regionen, og skal være 
en aktiv pådriver og lobbyist 

• Regionsperspektivet skal stå sterkt, og formålet skal være å videreutvikle regionen til 
en robust region for næringsliv og befolkning (BAS-region), herunder 

– Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til nasjonalt / internasjonalt 
transportnett 

– Forbedre interne transportløsninger i regionen 

– Videreutvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske 

 

Vurdering 

Regionrådet gjennomførte i 2017 en prosess hvor man så på regionrådets rolle og fokus. I 
SR-sak 50/17 ble det gjort følgende vedtak: 

1. Regionrådet ber om at de vedtatte endringer i organiseringen av Salten Regionråd, 
iverksettes fra og med 2018. 
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2. Forslag til endringer i regionrådets vedtekter, som følge av endringer i 
organiseringen, legges fram i regionrådets møte i februar 2018, og sendes deretter 
videre til behandling i alle kommunestyrene våren 2018. De øvrige samarbeidene 
som er underlagt Salten Regionråd legger frem sine vedtektsendringer i årsmøte 
2018. 

3. De øvrige innspill som er kommet fra kommunene tas med i det videre arbeidet i å 
utvikle regionrådet som politisk samarbeidsorgan og utviklingsaktør, for de 10 
kommunene i Salten. 

 

Arbeidsgruppen (bestående av Lars Kr. H. Evjenth, Jan-Folke Sandnes, Monika Sande og 
Rolf Kåre Jensen) la blant annet fram følgende forslag til regionrådets framtidige rolle og 
fokus: 

 
1. Regionrådets fokus framover: 

a. Regionalpolitisk fokus og utviklerrollen 
• Saltenstrategiene bør danne grunnlaget for hvilket fokus regionrådet 

skal ha framover. Saltenstrategiene skal være retningsgivende for det 
regionale utviklingsarbeidet som skjer i samarbeid mellom regionrådet 
og kommunene.  

• Kommunene bør videre definere behovet for hvilke oppgaver og fokus 
regionrådet skal ha framover. I tillegg bør regionrådet rigges slik at 
man kan håndtere saker som kommer «adhoc» ut fra behov og 
pågående prosesser, både lokalt, regionalt og nasjonalt.  
 

b. Være i forkant politisk 
• Regionrådet bør sette dagsorden i større grad enn tidligere og være politisk 

aktiv på ulike arenaer hvor det er viktig for Salten å få gjennomslag for sine 
prioriteringer. Det bør defineres hvilke arenaer man har en fast 
tilstedeværelse på. Eksempel på dette kan være at Salten skal være politisk 
representert på hvert fylkesting, både for å orientere om saker det er naturlig 
å orientere om, men også for å snakke mer uformelt med fylkesråd, fylkesting 
og øvrige.  
 

2. Hvilke samarbeid skal vi ha i framtiden? 
a. Regionrådet bør med bakgrunn i Saltenstrategiene, de innspill som er 

kommet fra kommunene, og de diskusjonene som har vært underveis i 
prosessen i regionrådet, ta stilling til hvilke saker og samarbeid regionrådet 
skal ha fokus på i framtiden.  

 

I regionrådets diskusjoner framkom det at man med bakgrunn i Saltenstrategiene bør ta 
stilling til hvilke saker og samarbeid regionrådet skal ha fokus på i framtiden. 
Saltenstrategiene legger føringer for de regionale prioriteringene i Regionrådet, og er 
forankret gjennom behandling i alle kommunestyrene i Salten. 

I regionrådets septembermøte ble digital infrastruktur og samferdsel satt på dagsorden. 
Utbygging av digital infrastruktur er viktig for å kunne utvikle Salten framover. 
Tilbakemeldingene fra regionrådet var at man ønsker å få kartlagt status for bredbånd og 
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4G, analysere behovene og ta stilling til hvordan man kan tilrettelegge for å gi et bedret 
tilbud til innbyggere og næringsliv. Utbygging av digital infrastruktur er å anse som svært 
viktig i forhold til økt bolyst og tilrettelegging for næringsutvikling. 

Når det gjelder samferdsel er dette et område man må ha et kontinuerlig fokus på i forhold til 
framtidig utvikling, slik at Salten blir prioritert av nasjonale og regionale myndigheter i 
«kampen» om samferdselsmidlene. 

Nordland er et av Norges største eksportfylker, og Salten er en region i sterk vekst. En 
moderne og godt fungerende infrastruktur er avgjørende for å tilrettelegge for dagens 
eksport og den forventede økningen i framtiden.  

Utbygging av infrastruktur vil være en av de viktigste utfordringene Salten står overfor i 
årene fremover, også i forhold til bosetting og for å knytte regionen tettere sammen. Dette vil 
igjen bidra til å skape nye arbeidsplasser å øke attraktiviteten i regionen.  

Da prosjektleder for samferdsel var ansatt i regionrådet i perioden 2014 – 2017 var dette 
finansiert gjennom midler fra IRIS Salten. Dette kan være en mulighet dersom regionrådet 
ser nytten i å ansette en person til å jobbe proaktivt med utvikling av infrastruktur, herunder 
både samferdsel og digital infrastruktur.  

Salten Regionråd har gjennom Saltenstrategiene formulert følgende visjon; 

Sammen gjør vi Salten til en attraktiv vekstregion. 

I Saltenstrategiene er et av tre delmål å styrke naturlige bo- og arbeidsområder, og Salten 
som et helhetlig servicemarked.  

Delstrategier er å  

- Redusere avstandsulemper i regionen og inn/ut av regionen for å styrke 
næringsutvikling 

- Forsterke bo- og arbeidsområder i Salten  

- Forsterke Bodø som regionsenter og fylkehovedstad 

I dette ligger det at man skal jobbe aktivt for å styrke satsingen på både samferdsel som 
utvikling av digital infrastruktur. Se vedlagte Saltenstrategier for nærmere beskrivelse. 

Styret i Salten Regionråd har i sin innstilling til Iris-fondet, anbefalt at ei satsing på 
samferdsel og digital infrastruktur gis støtte gjennom Iris-fondet. Innholdet i ei slik satsing 
må det jobbes videre med. 

Statens Vegvesen region nord og Nordland fylkeskommune, samferdselsavdelingen 
kommer til regionrådets møte for å orientere om prosessen framover rundt rulleringen av 
NTP og RTP. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 26. oktober 2018 under Styre-sak 62/18 og legger den frem 
for regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med infrastruktur og samferdsel i Salten 
innenfor følgende ramme: 

• Kartlegging av digital infrastruktur i Salten, herunder dekningskart for mobil og fiber, 
kommunale master, flaskehalser etc. 

• Overordnet oversikt over samferdsel i Salten, herunder transportnett, næringsarealer, 
fysiske flaskehalser etc. 

• Strategi for politisk påvirkning i forhold til NTP og RTP 

Arbeidet søkes finansiert gjennom midler fra IRIS-fondet. 

 

Bodø, den 6.11.2018   

 

 
Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Saltenstrategiene 
Presentasjon digital infrastruktur 
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SR-sak 44/18 ORIENTERING FRA HELSE NORD RHF – REGIONAL 
UTVIKLINGSPLAN 2035 

   

Innledning 

Helse Nord RHF kommer i regionrådets møte for å orientere om Regional utviklingsplan 
2035, og få innspill til denne.  

Stabsdirektør Kristian Fanghol orienterer fra Helse Nord. 

 

Beskrivelse 

Helse Nord sendte i juli 2018 ut høringsnotat Utviklingsplan 2035 til kommuner, 
fylkeskommuner, helseforetak mv med høringsfrist 15. oktober 2018. Salten Regionråd har 
fått utsatt høringsfristen til 26. oktober, med mulighet for å sende inn endelig høringsinnspill 
innen 22. november 2018. 

Utviklingsplanen, som er en oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan, skal 
sluttbehandles av Helse Nords styre medio desember. Planen omhandler det som gjelder 
den framtidige utviklingen av spesialisthelsetjenesten i Nord-Norge, og skal legges til grunn 
for den neste nasjonale helse- og sykehusplanen. 

To viktige temaer i høringsnotatet er samhandling og bemanning/kompetanse. Særlig på 
disse feltene er spesialist- og primærhelsetjenesten helt avhengig av hverandre for å yte 
gode tjenester til befolkningen og bruke de samlede ressurser på en god måte. 

Det settes av 45 minutter til orientering og spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

  

Bodø, den 6.11.2018 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
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SR-SAK 45/18 HØRING REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 
HELSE NORD RHF 

   

Innledning 
Helse Nord RHF har sendt «Regional utviklingsplan 2035» ut på høring. Planen skal ligge til 
grunn for den neste nasjonale helse- og sykehusplanen. Overordnet skal utviklingsplanen 
sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode helsetjenester med en 
organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse Nord.  
 
Høringsfrist er 15. oktober 2018. Salten Regionråd har fått utsatt høringsfristen til 26. 
oktober, med mulighet for å sende inn endelig høringsinnspill innen 22. november 2018. 
 

Bakgrunn 
De regionale helseforetakene ble på foretaksmøtet 10. januar 2017 bedt om å utarbeide 
utviklingsplaner innen desember 2018, slik at det foreligger samlede regionale planer som 
grunnlag for neste nasjonale helse- og sykehusplan. Mandatet fra styret i Helse Nord er:  
 
«Overordnet skal tjenesteutviklingsplanen sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til 
trygge og gode tjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i Helse 
Nord». Planen skal virke fram til og med 2035 og Salten Regionråd er invitert til å gi 
høringsinnspill til planen. 
 

Beskrivelse  
Helse Nord har utarbeidet en Regional utviklingsplan 2035. Tiltakene som er beskrevet 
grupperes i 

1. kontinuerlig forbedring og effektivisering 
2. tiltak knyttet til ressurser og infrastruktur 

 
Målet med utviklingsplanen er å sikre befolkningen i Nord-Norge en likeverdig tilgjengelighet 
til trygge og gode helsetjenester med en organisering som underbygger gode pasientforløp i 
Helse Nord. Overordnet skal utviklingsplanen angi behov for helsetjenester som forventes ut 
fra demografisk utvikling, sykelighet i befolkningen og utvikling i tilbud. Den skal anvise 
hvordan helsetjenestebehovet skal dekkes med hensyn til kapasitet, kompetanse, krav til 
effektivisering og eventuelle endringer i arbeidsdelingen mellom kommune- og 
spesialisthelsetjenesten og avveie forholdet mellom investering og drift og gi retning for 
prioriteringer.  
 
Utviklingsplanen beskriver de utviklingstrekkene som framtidens helsevesen står overfor. 
Den drøfter utfordringen med en økende andel eldre, at den arbeidsføre delen av 
befolkningen synker og at nye behandlingsmuligheter utvikles og innbyggernes forventninger 
øker. Tilgang på helsepersonell beskrives som en stor utfordring. Her omtales behovet for 
sykepleiere og legespesialister, men andre helsepersonellgrupper omtales lite.  
 



SR-sak 45/18  Side: 2 av 5  

Arkiv: c:\pdf-dokumenter\sr-sak 4518 - høring regional utviklingsplan 2035 helse nord.doc Utskriftsdato: 06.11.18  Sign: kbp  

Utviklingsplanen inneholder en ambisiøs satsing på å ha et godt tilbud til den samiske 
befolkningen. Nord-Norge har tilflyttere fra mange ulike kulturer, og en utvikling av dette 
tilbudet tas ikke opp i planen. Det beskrives en satsing på Regionale fagråd og systematisk 
brukermedvirkning. Gode tiltak for sømløse pasientforløp (mellom sykehus og ulike 
behandlingsnivå) belyses. Helse Nord er opptatt av å utvikle en bærebraftig god 
helsetjeneste og at pasienter får tjenester nært der de bor med nødvendig kvalitet. Utvikling 
av nye teknologiske løsninger skal bidra til dette.  
 
Framtidens kurative helsetjenester er grundig beskrevet, men den helsefremmende rollen til 
spesialisthelsetjenesten er lite omtalt. Flere internasjonale, nasjonale og regionale 
dokumenter, lover og planer gir føringer og pålegg om folkehelsearbeid og helsefremming, 
herunder (ikke uttømmende liste); 
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt mål om 25 % global reduksjon i for tidlig død av 
ikke-smittsomme sykdommer, avgrenset til hjerte- og karsykdommer, kreft, kronisk 
luftvegssykdommer og diabetes, innen 2025. Norge har forpliktet seg til å følge opp dette 
målet. Lov om spesialisthelsetjenesten kapittel 1. Formål og virkeområde §1.1 pålegger 
helseforetakene å bidra til å fremme folkehelse og motvirke sykdom, lidelse og 
funksjonshemming. Lov om folkehelsearbeid (2012) pålegger både kommuner, fylker og stat 
å tenke «helse i alt vi gjør». 
 
Alle kommuner i Nordland har tjenesteavtaler med sitt helseforetak. Blant Salten Regionråds 
medlemmer har 9 kommuner tjenesteavtaler med Nordlandssykehuset HF, mens Rødøy 
kommune har tjenesteavtale med Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 10 skal bidra til å 
styrke samarbeidet om det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeidet mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Helseforetakene forplikter seg til å bistå 
kommunene med kompetanse bla innen psykisk helse/rus og ernæring. Rødøy kommune 
har søkt Helse Nord RHF om endring av helseforetakstilknyting fra Helgelandssykehuset HF 
til Nordlandssykehuset HF. Forespørselen ble i første omgang avslått av Helse Nord, men 
Rødøy kommune har gjort en ny henvendelse til Helse Nord om å få tatt opp saken på nytt. 
 
Helse Nord er medlem av Folkehelsealliansen Nordland. Friluftsrådene i Nordland, herunder 
Salten friluftsråd, er medlem av Folkehelsealliansen i Nordland.  Alliansens medlemmer har 
gjennom samarbeidserklæringen forpliktet seg til å bruke ressurser på de dominerende 
risikofaktorene for uhelse og sykdom og i forhold til de gruppene i befolkningen som helse – 
og risikomessig trenger mest oppmerksomhet. Hovedmålet til alliansen er «Flere leveår med 
god helse for Nordlands befolkning».  
 
Tiltakene som er beskrevet i regional utviklingsplan kan grovt karakteriseres slik:  

1) Kontinuerlig forbedring og effektivisering,  
2) tiltak knyttet til ressurser og infrastruktur,  
3) tiltak knyttet til transformasjon av dagens modell for å levere helsetjenester.  

  
Høringsnotatet er omfattende og selv om Helse Nord ønsker tilbakemelding på helheten 
trekker de fram følgende som særlig sentralt; 

- Behovet for samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten og hvordan 
dette kan styrkes innenfor dagens ansvarsfordeling 
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- Vurdering av forutsetninger for og behov for kapasitet i helsetjenesten 
- Vurdering av behov for helsepersonell og hvordan situasjonen kan løses 
- Teknologi  
-  

Basert på de innspill som er kommet fra kommunene (Beiarn, Bodø, Meløy og Rødøy), 
foreslås følgende høringsinnspill fra Salten Regionråd. Det forutsettes at den enkelte 
kommune også sender sine høringsuttalelser direkte til Helse Nord. 
 
Styret har oversendt innspill til Helse Nord RHF den 26. oktober (fikk utsatt fristen), mens 
regionrådet behandler saken i sitt møte den 21. november, og ettersender endelig 
høringsinnspill til Helse Nord. 
 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 26. oktober 2018 under Styre-sak 64/18 og legger den frem 
for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd viser til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord med høringsfrist 15. 
oktober 2018. Salten Regionråd har fått utsatt høringsfristen til 26. oktober, med mulighet til 
å sende inn endelig høringsinnspill innen 21. november 2018. 
 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-
Norges største region med om lag 83 000 innbyggere. 
 
Salten Regionråd mener at Regional utviklingsplan 2035 i all hovedsak vil være et godt 
verktøy for å utvikle helsetilbudet i Helse Nord. Planarbeidet bærer preg av grundighet og en 
gjennomgripende respekt for en helt nødvendig og god samhandling mellom 
helseforetakene og kommunene, når Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-
Norge og på Svalbard har likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet 
når de trenger det. Utviklingsplanen inneholder gode oversikter over historikk, nåsituasjon og 
sentrale utviklingstrekk og framskrivninger.  
 
Salten Regionråd støtter Helse Nord i at samhandling mellom kommunene og Helse Nord er 
viktig og nødvendig for den framtidige utviklingen av fremtidens helsetjenester i Nord-Norge. 
Lokalnivået kunne i den forbindelse vært sterkere involvert i prosessen med å utarbeide 
utviklingsplanen, da framtidens helsetjenester bør utvikles i fellesskap mellom 
primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og det regionale helseforetaket. Dette vil 
bidra til en god forankring, samt at implementeringen og gjennomføringen av 
utviklingsplanen er godt forankret både i kommunene, hos spesialisthelsetjenesten og i 
Helse Nord. 
 
Salten Regionråd støtter Bodø kommune i sin uttalelse om at det er vanskelig å finne igjen 
helsetjenester for eldre i planen. Med et økende antall eldre i årene som kommer vil gode 
helsetjenester til denne målgruppen være en av de største utfordringene for både 
kommunene og helseforetakene, i fremtiden. Salten Regionråd ber Helse Nord å beskrive 
problemstillingen omkring helsetjenester for eldre, i større grad enn det som framkommer i 
høringsutkastet, og ber om at dette får en sentral plass i utviklingsplanen.   
 



SR-sak 45/18  Side: 4 av 5  

Arkiv: c:\pdf-dokumenter\sr-sak 4518 - høring regional utviklingsplan 2035 helse nord.doc Utskriftsdato: 06.11.18  Sign: kbp  

Kapasitetsberegningene i spesialisthelsetjenesten legger til grunn at kommunene overtar 
oppgaver som i dag løses av spesialisthelsetjenesten. Ved nye overføringer av oppgaver fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene utfordres og presses kapasiteten og kompetansen i 
kommunene ytterligere. Salten Regionråd minner om at Nord-Norge er en stor landsdel 
geografisk, med spredt bosetting. Den lokale helsekompetansen må derfor utvikles over tid 
– og sikres fullfinansiering slik at lokalnivået skal kunne opprettholde motivasjonen for sitt 
meransvar som en slik oppgaveoverføring vil innebære.   
 
Bodø kommunen uttaler i sitt høringsinnspill at det er nødvendig å ha oppmerksomhet mot 
utviklingsarbeidet slik at endringer som gjøres i Helse Nord ikke utfordrer kapasiteten i 
kommunene i for stor grad. Dette kan medføre at det kommunale helsetjenestetilbudet kan 
bryte sammen. Salten Regionråd er av den oppfatning av at det mangler en analyse av 
hvordan Helse Nord sine beslutninger og tiltak vil påvirke prioriteringer og oppgaver for 
kommunene, og ber om at dette utredes nærmere. 
 
En av de store utfordringene for kommunene er at fastlegeordningen er under press, og at 
kapasiteten i den forbindelse utfordres sterkt. Dette kunne vært drøftet enda tydeligere i 
planen. Tilgang på personell er en stor utfordring og bør på kort sikt bedres gjennom 
rekruttering og økning i kapasitet i utdanningene. Helse Nord må ta hensyn til kommunenes 
kompetansebehov i utdanning av leger og øvrig helsepersonell, og for samhandlingens del 
bør man vurdere særskilte tiltak for å unngå å konkurrere i for stor grad om kompetansen. Vi 
ber også Helse Nord å ha fokus på turnuslegeordningen slik at man kan jobbe for å demme 
opp for den underkapasiteten som i dag foreligger. 
 
Salten Regionråd ber om at riktig kapasitet i form av heldøgns omsorgstilbud, dagtilbud, 
omsorgsboliger og tilbud i hjemmebasert omsorg fortløpende er i fokus og justeres lokalt i 
forhold til dagens behov og fremtidig behov. Utfordringen er knyttet til å ha tilstrekkelig og 
riktig kompetanse tilgjengelig slik at den fysiske og bygningsmessige kapasiteten kan 
utbygges og utnyttes i takt med endringer i behovet.  
 
Salten Regionråd vil oppfordre Helse Nord til å formalisere samarbeid om utdanning 
gjennom samarbeidsavtaler med de ulike utdanningsinstitusjonene, for å sikre god 
rekruttering og god kvalitet, tilstrekkelig med lærlingeplasser og bidra til å øke andelen som 
fullfører videregående opplæring. Salten Regionråd understreker også viktigheten av at 
Helse Nord utvikler et enda mer strategisk samarbeid med universitetene i landsdelen i 
tillegg til Samisk høgskole og Politihøgskolen avdeling Bodø. Salten Regionråd oppfordrer 
forskningsmiljøene i Helse Nord til å bidra til forskning innen helsefremming.  
 
Salten Regionråd mener at Helse Nords ansvar knyttet til helsefremming/folkehelse er 
underkommunisert i planen. Lov om folkehelsearbeid (2012) pålegger både kommuner, 
fylker og stat å tenke «helse i alt vi gjør», og vi ber om at folkehelseperspektivet forsterkes i 
planen. Salten Regionråd vil i den forbindelse oppfordre Helse Nord (som medlem av 
Folkehelsealliansen) til å bidra til at Folkehelsealliansen i Nordland blir en tydeligere og mer 
relevant samfunnsaktør gjennom kunnskapsoverføring og samarbeid omkring forskning. 
 
Dagens kommunikasjonsverktøy mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene oppleves 
å ha et stort forbedringspotensial. Salten Regionråd vil oppfordre til utvikling av verktøy som 
kan sikre en langt bedre kommunikasjon mellom kommunens helsetjeneste og 
helseforetakene. Kommunene imøteser konkrete utviklings- og samarbeidsprosjekter som 
kan sikre at kommunene og helseforetakene tar nye verktøy i bruk samtidig, og at 
pasient/bruker kan oppleve et sømløst system som gir effekt på begge nivå og for 
bruker/pasient.  
 
Salten Regionråd oppfordrer Helse Nord til å ta initiativ til et årlig møte mellom Helse Nord 
og Salten Regionråd. Slik kan Helse Nord møte de 10 kommunene i Salten for å drøfte ulike 
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problemstillinger, slik at man i fellesskap kan jobbe for å sikre befolkningen en likeverdig 
tilgjengelighet til trygge og gode helsetjenester.   
 
Avslutningsvis ønsker vi å be om at endring i foretakstilknytning for Rødøy kommune fra 
Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset tas med i grunnlaget for regional utviklingsplan 
2035. 
 

 

Bodø, den 6.11.2018 

 
  
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
 
 
Trykt vedlegg: 
Høringsnotat regional utviklingsplan 2035 – sammendrag og tiltakskapittel 
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SR-SAK 46/18  ORIENTERING FRA SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

Innledning 

Salten Friluftsråd vil i regionrådets møte gi en orientering om arbeidsprogram / prioriteringer 
for 2019, samt sentrale funn i Annette Digermul Hals sin masteroppgave om barn, motorikk 
og bevegelse. 

Det settes av 30 minutter til orientering og spørsmål. 

 

Bakgrunn 

Salten Friluftsråd gjennomfører årlig en orientering i Salten Regionråd da årsmøtet er 
omorganisert/redusert i omfang. Dette innebærer blant annet at friluftsrådet ikke kan 
ferdigstille arbeidsprogrammet før i høstmøtet til friluftsrådet.  

Orienteringen i regionrådets november-møte gir derfor friluftsrådet mulighet til å orientere 
om hovedpunktene i neste års virke.  

 

Beskrivelse 

Med utgangspunkt i neste års arbeidsprogram vil det orienteres spesielt om følgende saker: 

Robuste Salten unga  - barnehage og Ibsens ripsbærbusker… 

Salten friluftsråd har et langsiktig samarbeid med kommunene om mer og bedre uteaktivitet i 
Barnehagene.  

I 2019 skal vi blant annet ha samarbeid med barnehagene i Salten, med fokus på bærekraft 
og bær i 2019. Det skal plantes bærbusker i tilknytning til barnehagene og utvikles et 
pedagogisk opplegg med hovedtemaet bærekraft. Prosjektet er finansiert av Nordland 
fylkeskommune. 

 

Helsefremmende skole 

Videreføring av årets prosjekt i samarbeid mellom kommunene, Nordland fylkeskommune, 
Salten Friluftsråd og Gjensidigestiftelsen om oppfølging av samtlige skoler i regionen for å 
styrke det helsefremmende arbeidet i grunnskolen. Prosjektet finansieres av 
Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune. Her vil det også gis en status etter årets 
prosjekt. 

 

Friluftsskole 

Salten friluftsråd ønsker å forsterke satsingen på friluftsskolene i 2018 i samarbeid med 
medlemskommunene. 
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Kurs rettet mot skole og barnehage 

Salten friluftsråd hadde en svært vellykket kursserie rettet mot skole og barnehage i 2018, 
og ønsker å videreføre og forsterke denne i 2019. 

 

Erfaringer og videreføring av 55 forførende friluftsmål 

Som en oppfølging fra kommunemøtene i 2018 ble prosjektet 55 forførende friluftsmål 
igangsatt. Dette er en satsing der 5-7 turmål i hver kommune markedsføres spesielt.  

 

Sykkel i Salten 

Prosjektet er inne i andre prosjektår. Prosjektet har vært tyngre å dra og har hatt lavere 
framdrift enn forutsatt. For 2019 ser det ut til at dette vil bedre seg, ikke minst fordi Visit 
Bodø nå er etablert for hele Salten.  

 

Turruteplaner/planer for friluftslivets ferdselsårer 

Salten Friluftsråd har laget en nasjonal veileder for oversiktsplanlegging av stier, turveier, 
løyper og leder på vegne av Miljødirektoratet. Målet med planleggingen er å få større fokus 
på denne viktige infrastrukturen for friluftslivet gjennom bedre oversikt, sikring og fokus på 
utvikling. Arbeidet bør sees i sammenheng med revisjon av friluftskartleggingen. 

Her inviterer nå Miljødirektoratet til prosjektsamarbeid for å få gang i arbeidet nasjonalt. 

 

Årets antisutrer 

Årets antisutrer deles ikke ut i 2018 pga møtestrukturen i Salten regionråd, men utsettes til 
junimøtet i 2019 (pga middag på lunsj til lunsjmøtet). 

 

Langsiktig strategi for Salten friluftsråd 

Salten friluftsråd vil i 2019 utarbeide en langsiktig strategi for sitt arbeid. Dokumentet skal 
være kort, konsist og angi hovedretningen i arbeidet i et tiårsperspektiv 

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 6.11.2018 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Bjørn Godal    
daglig leder faglig leder   
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SR-SAK 47/18 SOMMERTID HELE ÅRET  
  

 
Bakgrunn 
Ordningen med sommer- og vintertid ble i utgangspunktet foreslått for å spare utgifter til 
belysning og varme, fordi vi med normalarbeidstiden fikk en døgnrytme som gjorde at vi 
sover bort lys på morgenen, og er våkne langt inn i de mørke timene. 
 
Ordningen med sommer- og vintertid ble sist innført i Norge i 1980 og har stått siden. 
Ordningen innebærer at vi snur klokka en time fram på våren for å få en time ekstra lys på 
ettermiddagen om sommeren. På høsten stilles klokka tilbake til normaltid, eller vintertid og 
vi mister denne ekstra lystimen om ettermiddagen. 
 
Beskrivelse 
EU koordinerer nå skiftet mellom sommer- og vintertid i EU- og EØS-landene med unntak av 
Island. Island har ikke skiftet mellom sommertid og vintertid. 
 
Flere Europeiske land utenfor EU/EØS har også sommer- og vintertid, men stadig flere land 
har valgt å avskaffe ordningen, deriblant Russland, Hviterussland og Tyrkia. 
 
Finland har tatt initiativ til å avskaffe ordningen i EU, og flere land har støttet dette initiativet. 
På grunnlag av dette og en entydig innbyggerundersøkelse som støttet ønsket (80 %), 
foreslo EU kommisjonen i sommer at ordningen bør avskaffes i EU og at EU skal innføre 
sommertid hele året. 
 
Allerede i fjor høst, gjorde Salten friluftsråd vedtak (SF-sak22/17) om å jobbe for å avskaffe 
ordningen med sommer- og vintertid i Norge og at sommertid bør beholdes hele året.  Dette 
fordi: 

• Det er et målrettet og godt folkehelsetiltak 
• Det gir mer friluftsliv 
• Det forkorter mørketida 
• Det gir mindre sutring 

 
Salten friluftsråd oppfordrer regionrådet til å støtte EU-kommisjonen og Salten friluftsråd i at 
skiftet mellom sommertid og vintertid bør avskaffes og at sommertid beholdes hele året. 
 
Vurdering 
Normalarbeids- og skoletiden i Norge gjør at de aller fleste er på jobb mellom 0800 og 1600. 
Det betyr i praksis at vi har like mye lys før og etter arbeidstid, men at vi stort sett bare 
utnytter ettermiddagslyset til utesysler/aktivitet. Skiftet fra sommertid til vintertid i Nord-Norge 
kommer i den tida lysdagen forkortes raskest.  

Vi vet at dagslys er avgjørende for det fysiske aktivitetsnivået generelt og uteaktiviteten 
spesielt i befolkningen. Samtidig vet vi at direkte dagslys er en viktig faktor for å sikre god 
fysisk og psykisk helse i befolkningen generelt.  Fram til skiftet fra sommertid til vintertid, er 
det aktivitetslys ute etter normal arbeidstid. Etter skiftet til vinterstid er dette lyset borte. 
Tilsvarende forlenges mørketiden på ettermiddagen på vårvinteren ved at vi har vintertid. 
Opplevd vintertid blir på denne måten forlenget. Når sommertiden inntrer, har Nord-Norge 
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allerede et overskudd av ettermiddagslys. Skiftet gir derfor liten gevinst for oss. Vi har reelt 
sett mer bruk for «sommertid» på vinteren enn på sommeren fordi det er i den perioden lyset 
er mest begrenset. Videre vet vi at selve skiftet mellom vinter- og sommertid, er en 
belastning for mange. Det fører til redusert produktivitet og flere ulykker. 

Vintertiden gjør også at mange av de som følger dagslyset eller har en arbeidstid gitt av 
soldøgnet (for eksempel fiskere/bønder), får en større forskyvning av sine døgn fra øvrig 
befolkning med vintertid.  

Som argument mot innføring av sommertid hele året, kan anføres at vi fjerner oss fra 
sammenhengen mellom solstilling og klokke. Da kan det være verdt å merke seg at sola står 
i sør i Vardø kl 11.04, ved Steigen Kirke kl 12.00 og Florø kl 1245 ved vintertid/normaltid. 
Det betyr at Norge strekker seg over to tidssoner og at innføring av sommertid hele året vil 
bety ekstra mye for de som har minst lys på vinteren og som bor lengst nord og øst i landet 
og tilsvarende mer opplevd mørke med vintertid.  

Et alternativ til å velge sommertid hele året er å flytte normalarbeidstiden en time tilbake. 
Dette anses som vesentlig mer ressurskrevende, kontroversielt og dermed mindre realistisk. 

Samlet vurderes derfor det å avskaffe skiftet og innføre sommertid hele året som det mest 
fornuftige for landet som helhet, og spesielt for Nord-Norge. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 5. november 2018 under Styre-sak 71/18 og legger den frem 
for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd støtter EU-kommisjonen og Salten friluftsråd i at skiftet mellom sommertid 
og vintertid bør avskaffes og at sommertid beholdes hele året. 

Regionrådet vil oppfordre øvrige regionråd og fylkeskommunene i Nord-Norge om å gjøre 
tilsvarende vedtak. 

Vedtaket oversendes næringsministeren. 

 
 
 
Bodø, den 6.11.2018 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   Bjørn Godal   
daglig leder   faglig leder 
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SR-sak 48/18 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 20. – 21. september 2018.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Referat fra møte i Salten Regionråd 20. – 21. september 2018 godkjennes. 

 

 

Bodø, 6.11.2018 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Referat fra møte 20. – 21. september 2018  
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SR-sak 49/18 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. Møte med fylkesrådet i Nordland 
Styret i Salten Regionråd møtte fylkesrådet den 5. november. Følgende saker ble tatt 
opp og drøftet: 

- Samferdsel (veg, båt, bane, fly) 
- Kraftforedlende industri – framtidig utvikling 
- Felles Ansvar i Salten 
- Videregående utdanning 

 
2. TV-aksjonen 2018 

Salten Regionråd har støttet TV-aksjonen med NOK 5 000,-.  
 

3. Innstilling til Iris-fondet 
Følgende prosedyre for Iris-fondet er utarbeidet av Iris Salten i samarbeid med leder 
av representantskapet i Iris og leder og leder av rådmannsutvalget i Salten Region-
råd. Det er ønskelig fra eiernes side at det i forkant av tildeling av midler gjennomfø-
res en prosess som sikrer at intensjonen med iris-fondet blir nådd. Det vil si:  
 
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regio-
nen Salten. 
 
For å sikre at dette blir i henhold til eiernes ønske vil prosessen frem mot innstilling 
styres av styret i Salten Regionråd og rådmannsgruppa. Dette gjøres gjennom to be-
handlinger i styret med mellomliggende behandling i rådmannsgruppa.  
 
Prosess fram mot vedtak: 
 

1) Mai  Prosjekter diskuteres i styret i Salten Regionråd  
2) Mai/juni Prosjekter er tema i rådmannsmøte 
3) Aug/sept Styret i regionrådet gir sin innstilling til representantskapet 
4) Nov  Representantskapet vedtar 

1. Utbytte til eierne 
2. Bruk av midler fra Iris fondet  

Styret behandlet sak om innstilling til Iris-fondet i Styre-sak 70/18 i sitt møte den 5. 
november 2018. Følgende prosjekter / satsinger anbefales gitt støtte fra Iris-fondet i 
representantskapets møte den 9. november 2018:  

1) Salten Regionråd: «Utsiktisrydding i Salten» 

Kr. 1.000.000,- (kr 500.000 pr år i 2019 og 2020) 

2) Salten Regionråd: «Samferdsel og digital infrastruktur i Salten» 



SR-sak 49/18  Side: 2 av 4  

 

Arkiv: sr-sak 4918 - orienteringer Utskriftsdato: 06.11.18 Sign: kbp  

 

Kr. 3.000.000,- (kr 1.000.000,- pr år i 2019, 2020 og 2021) 

3) Fauske kommune: «Ny By – Ny E6» - Moderne, attraktive og urbane Fauske 

Kr. 500.000,- 

 
B.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

1. Basecamp Salten 
Dette året arrangerte Hamarøy kommune Basecamp Salten. Steigen kommune vil 
arrangere Basecamp Salten 2019.  
14. november samles medlemskommunene til erfarings- og planleggingsmøte for 
både Basecamp Salten og friluftsskoler. I møtet deltar også Rødøy kommune. 
 

2. Robuste Saltenonga 
Salten friluftsråd viderefører satsingen “Robuste Salten-onga”, helsefremmende bar-
nehager i Salten.  Samtlige medlemskommuner, unntatt Saltdal, er med videre.  
Årets fellesarrangement med Polarsirkelen friluftsråd ble gjennomført på Storjord i 
Saltdal 11.-12. september. Tema: motorikk, psykisk helse og digitale hjelpemidler i 
uteaktivitet. Fagleder Benny Sætermo, Nordland nasjonalparksenter, bidrar med te-
ma “stein”. 
Vi har fått midler til gjennomføring av prosjektet Ibsens ripsbusker for formidling av 
økologi, bærdyrking, høsting og foredling i barnehagen. 
 

3. Helsefremmende skole 
Salten friluftsråd er prosjektansvarlig for gjennomføringen av prosjektet helsefrem-
mende skoler i Nordland 2018. I år er fokus skolene i Salten og Lofoten. Prosjektet er 
finansiert i sin helhet av NFK og Gjensidigestiftelsen.  
Status for arbeidet i Saltenkommunene: 
a. Har hatt møter med samtlige skoleledere/rektorer i alle kommunene 
b. Meløy kommune: Gjennomført 4 kurs og 1 foreldremøte. 2 skoler i mål. 
c. Gildeskål kommune: Gjennomført 1 kurs. 
d. Saltdal kommune: Gjennomført 1 kurs.  
e. Beiarn kommune: Gjennomført 1 kurs. 2 skoler er i mål 
f. Fauske kommune: Gjennomført 2 kurs og 2 foreldremøter. Alle 6 skolene er i 

mål. 
g. Sørfold kommune: 1 skole er i mål 
h. Bodø kommune: Gjennomført kurs i 6 skoler. 2 skoler er i mål 
i. Hamarøy kommune: Gjennomført 4 kurs. 2 skoler er i mål 
j. Steigen kommune: Gjennomført 5 kurs. Alle 4 skoler er i mål 
k. Rødøy kommune: 3 skoler er i mål 
 
Dagskurs i motorikk ved 8 skoler.  
Høsting- og bålkurs ved 12 skoler og ca 8 barnehager 
15 skoler i Salten deltok i "Alle i bevegelse" 26.september 
Tverlandet skole er med i det nasjonale prosjektet Fysisk aktiv læring som en av 10 
skoler. 
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C. SALTEN KULTURSAMARBEID 
 

1. Filmfest Salten 
Høstens filmskaperturne er nå gjennomført. Rapport og regnskap for årets filmfest er 
ferdig. Utbetalingsanmodninger er sendt. Nå starter arbeidet med planlegging og fi-
nansiering av neste års filmfest for fullt. 
 

2. Den kulturelle spaserstokken  
Kultursamarbeidet organiserer turneer i Den kulturelle spaserstokken på vegne av 
Salten kommunene. Tredje og siste turne, «På en grønnmalt benk» med Underhold-
ningsvogna, ble gjennomført til svært gode kritikker 22. – 27. oktober. Når starter ar-
beidet med rapportering av årets -og planlegging av neste års turneer. 
 

3. Fredelige Salten 
«Du-e» kunstprosjektet som involverte 9 barnehager, 9 kunstnere og rundt 100 barn 
er avsluttet og kunstverkene vil bli overlevert til barnehagene som har deltatt. Rap-
port og regnskap er ferdig. Utbetalingsanmodninger sendt. Norsk Luftfartsmuseum 
melder at de har fått god respons på utstillingen og ønsker kultursamarbeidet vel-
kommen tilbake som samarbeidspart ved en senere anledning.  
 

4. Nettverk 
Arbeidsutvalget har besluttet å utsette nettverkets november samling til februar. Kul-
turutvalget vil behandle sine saker i løpet av måneden.  

 
 
D. FELLES ANSVAR I SALTEN 
 

Så langt i år har 101 Saltenungdommer skrevet kontrakt med Felles Ansvar – enten i 
form av kontrakt utenfor straffesak, påtaleunnlatelse med vilkår FA, eller som et tiltak 
inn i Ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet. Ungdommene er yngre enn tidligere, 
med en gjennomsnittsalder på 14-15 år, og bekymringen er som oftest knyttet til bruk 
av illegale rusmidler. Hovedvekten av ungdommen er fra Bodø eller Fauske, men alle 
Salten kommunene er representert. Vi ser at ungdommene ofte kjenner hverandre på 
tvers av skoler, alder og bosted.  
 
Det kan være flere forklaringer på økningen i antall ungdommer på kontrakt. Det kan 
virke som om tilgangen til illegale rusmidler er enklere, både gjennom bestilling på 
nettet og kontakt på sosiale medier. En annen forklaring kan være at samarbeidet 
mellom Felles Ansvar, politiet og skoler er tettere og bedre, og sammen har vi en god 
oversikt over ungdommer som bør kalles inn til bekymringssamtale og kanskje tilbys 
oppfølging gjennom Felles Ansvar.  
 
Holdningene til bruk av ulike illegale rusmidler bekymrer imidlertid oss som jobber 
med ungdom. Det er tydelig at den siste tids «legaliseringsvind» som har blåst over 
landet, er med på å ufarliggjøre stoffer som hasj, marihuana, MDMA, amfetamin og 
kokain i ungdomsmiljøene helt ned til 8.trinn. Dette er noe vi håper å ha mulighet til å 
få satt fokus på i regionen på ulike nivå.  
 
Felles Ansvar har i høst hatt flere samarbeidsmøter med de videregående skolene i 
Bodø og på Fauske. Tema har vært hvordan vi kan unngå en gjentakelse av fjorårets 
avisoverskrifter med rus på skolen, og trygge elver og foresatte. Dette er noe vi ser 
har vært nyttig, og vi kommer derfor til å fortsette å møtes med jevne mellomrom. 
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Siden antallet ungdommer på kontrakt er rekordhøyt, ser vi dessverre at vi ofte må 
prioritere bort informasjon til samarbeidspartnere. Dette er beklagelig, siden det et-
terspørres jevnlig. 

 
 
SR-sak 49/18-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  
Tatt til orientering. 

 

 

Bodø, den 6.11.2018 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
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SR-SAK 50/18  VIDERE ARBEID I SAK OM AFT- OG VTA-
BEDRIFTER I SALTEN 

 

Innledning 

Regionrådet behandlet rapport fra arbeidsgruppen for AFT- og VTA-bedrifter i Salten i 
regionrådets møte den 31. mai 2018. Følgende vedtak ble gjort i SR-sak 18/18: 

1. Salten Regionråd er tilfreds med arbeidet som er gjort av arbeidsgruppen for felles 
gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten, og tar rapporten til etterretning. 

2. Salten Regionråd ber Arbeidsutvalget å ta stilling til hvordan man kan jobbe videre 
med de anbefalinger som framkommer i rapporten, og ber om at det legges fram en 
ny sak i løpet av høsten 2018. 

3. Salten Regionråd ønsker at Arbeidsutvalget også legger vekt på et helhetlig 
oppfølgingstilbud til ungdom, der en har samtidighet i behandling og arbeidstrening. 

 
Bakgrunn 
På bakgrunn av omleggingen av den statlige arbeidsmarkedspolitikken som har gitt 
økonomiske utslag og andre utfordringer for AFT- og VTA-bedriftene i Salten, tok 
rådmannsgruppa initiativ gjennom brev til ordførerne i Salten, hvor de foreslo å nedsette en 
interkommunal arbeidsgruppe som kan vurdere situasjonen og utrede mulig framtidige 
løsninger for virksomhetene.  Dette medførte at det ble nedsatt en arbeidsgruppe med 
representanter fra virksomhetene og kommunene. Wenche Skarheim, varaordfører i Saltdal 
kommune, har ledet arbeidsgruppen. 
 
Arbeidsgruppen la frem sin anbefaling til videre arbeid i regionrådets møte den 31. mai 2018. 
Arbeidsgruppen hadde følgende mandat; 

1. Avklare det aktuelle utfordringsbildet ift AFT og VTA plasser for arbeidsmarkeds- og 
vekstbedriftene i Salten. Herunder: 

i. Utvikling ift konkurranseutsetting av disse tiltakene 

ii. Endringer i NAV-systemet 

iii. Rammebetingelser for AFT- og VTA-bedrifter 

iv. Utfordringer ift organisering 

v. Utvikling av bedriftene 

2. Lage en oversikt over eksisterende AFT- og VTA-bedrifter i Salten. Oversikten bør 
inneholde utfordringer ift rammebetingelser, organisering, innhold i virksomhetene og 
utviklingsplaner og muligheter for videreutvikling av de lokale tilbudene. 

3. Skissere tiltak for regional samhandling. Herunder: 

i. Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

ii. Samordna opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 
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iii. Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av lokal 
arbeidsmarkeds- og velferdsproduksjon, herunder å se på muligheter 
ift: 

1. Kompetanseutvikling  

2. Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 
 
Beskrivelse 
Arbeidsgruppen gav følgende anbefalinger til regionrådet;  
 
Forslag til regional samhandling: 
 
Rammebetingelser – politisk påvirkningsarbeid 

1) Regionrådet bør diskutere hvordan man kan jobbe politisk for å påvirke at 
rammebetingelsene for AFT- og VTA-bedrifter bidrar til en bærekraftig utvikling av 
bedriftene 

 
Samordnet opptreden ovenfor staten ved NAV Nordland 

2) Det må innledes en dialog mellom bedriftene, kommunene som eiere og NAV 
Nordland, for å avklare forventingene dem i mellom. Ut fra dette kan man bidra til å 
forbedre samarbeidet mellom NAV og bedriftene, og finne løsninger for bedre 
kommunikasjon, som igjen kan kommuniseres opp mot statlige myndigheter. 

3) Det bør innledes en dialog om hvordan man kan følge opp ungdom i et mer helhetlig 
perspektiv. Dette er en brukergruppe som krever en mer helhetlig oppfølging, som 
går på elementære ting som mat, søvn, sosialt samvær og innarbeidelse av normal 
døgnrytme. For at denne gruppen skal lykkes i arbeidslivet kreves det en samtidighet 
i oppfølging både på arbeidsplassen og før/etter jobb. 

 
Mulige grep for samhandling som styrker denne viktige delen av lokal arbeidsmarkeds- og 
velferdsproduksjon, herunder muligheter i forhold til; 
 

1) Kompetanseutvikling  
a. Formalisere et samarbeid omkring godkjennings- og sertifiseringsprosesser i 

bedriftene. Gjerne i et tett samarbeid med NAV. 
b. Formalisere et samarbeid omkring attføringskompetanse – der en på en bedre 

måte kan utnytte kompetansen bedriftene seg i mellom i Salten. 
c. Samarbeide om felles kompetanseheving for de ansatte innenfor 

i. attføringskompetanse 
ii. forretningskompetanse 
iii. ledelseskompetanse  

 
2) Organisatoriske grep, samhandling mellom bedriftene 

a. Det anbefales å utrede etablering av et felles administrasjonsselskap i Salten 
for AFT- og VTA-bedrifter, herunder  

i. en felles plattform for ulike fagsystemer, økonomisystem, 
regnskapssystem og IT-system.  

ii. forslag til organisering og finansiering av et slikt selskap, samt valg av 
selskapsmodell, må være en del av utredningen. 
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b. Det anbefales at kommuner med egne vekstbedrifter engasjerer seg i 
prosjektet «Inkluderende kommune» som gjennomføres i regi av 
arbeidsgiverorganisasjonen ASVL på landsbasis. Prosjektet er fremtidsrettet 
og kan bidra til å øke samhandlingen mellom VTA-bedrift og kommune. 

 
Vurdering 
Arbeidsgruppen la i mai 2018 fram en rapport med sin anbefaling for videre arbeid for AFT- 
og VTA-bedriftene i Salten. I rapporten gis det konkrete anbefalinger innenfor ulike områder 
som i dag er utfordrende for AFT- og VTA-bedriftene, og som igjen gir utfordringer til 
kommunene som eiere av disse bedriftene. Regionrådet behandlet rapporten i sitt møte den 
31. mai og gjorde følgende vedtak i SR-sak 18/18: 

1. Salten Regionråd er tilfreds med arbeidet som er gjort av arbeidsgruppen for felles 
gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten, og tar rapporten til etterretning. 

2. Salten Regionråd ber Arbeidsutvalget å ta stilling til hvordan man kan jobbe videre 
med de anbefalinger som framkommer i rapporten, og ber om at det legges fram en 
ny sak i løpet av høsten 2018. 

3. Salten Regionråd ønsker at Arbeidsutvalget også legger vekt på et helhetlig 
oppfølgingstilbud til ungdom, der en har samtidighet i behandling og arbeidstrening. 

 
For å iverksette punkt 2 i vedtaket, bør rapporten sendes på innspillsrunde til AFT- og VTA-
bedriftene. Dette både for forankringens del og for å be om konkrete innspill på de 
anbefalingene som er gitt i rapporten.  
 
I tilbakemeldingene fra bedriftene bes det om konkrete forslag til hvordan det kan jobbes 
videre med de foreslåtte tiltakene i rapporten. På denne måten får man både forankret 
arbeidet som er gjort så langt, samt at bedriftene kan få et eierskap til hvordan det kan 
jobbes videre med saken.  
 
Styrets behandling 
Styret behandlet saken i møte 26. oktober 2018 under Styre-sak 61/18 og har gjort følgende 
vedtak i saken: 
 
Enstemmig vedtak: 

1. Rapport med forslag til felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten 
sendes til AFT- og VTA-bedriftene v/direktør og styreleder, for innspill.  

 
2. Styret ber om at helheten i rapporten vurderes, samt at bedriftene vurderer de 

konkrete anbefalingene som framkommer i rapporten. Det bes om forslag til hvordan 
man kan jobbe videre med de gitte anbefalingene. 

 
3. Innspillsfrist settes til utgangen av 2018. 

 
4. Ny sak legges fram i regionrådets møte den 14. februar 2019. 

 
 
Styret legger den fram for regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering 
 
 
 
 
Bodø, den 06.11.18 
 
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder   
 
 
Trykt vedlegg: 
Rapport med anbefalinger 
Presentasjon fra NHO Arbeid og inkludering 
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SR-sak 51/18  VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPS-
AVTALEN MED BODØ I VINDEN 

  

Innledning 

Salten Regionråd har i en prøveperiode i 2015 og 2016 gått inn som partner i Bodø i Vinden 
med kr 50 000 pr. år.  Partnerskapet er videreført i 2017 og 2018 med kr. 100 000 pr. år.  

Salten Regionråd forlenger sitt partnerskap med Bodø i Vinden for 2 år. 

 

Bakgrunn 

BiV ble etablert som et samarbeidsprosjekt i 2008, og er nå ei permanent satsning mellom 
offentlige og private aktører. BiV skal bygge på verdiene åpen, tilgjengelig, offensiv og frisk, 
og har et hovedfokus på Bodø, men har også 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. Salten Regionråd har 
vært samarbeidspartner siden 2015 og er også representert i styret til BiV. 

I Saltenstrategier 2016 – 2020 er et av tre delmål å fremme Salten som en attraktiv region å 
bo, arbeide, drive næring i - og besøke. Dette skal understøtte bolyst, vekst i folketall og 
verdiskaping.  

Delstrategi: Bidra til økt bolyst, trivsel og livskvalitet i Salten 
 

Delstrategien gjennomføres ved å: 
 Satse på lokalsamfunn- og stedsutvikling 

• Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og 
tilhørighet er bærende elementer 

• Ha sterkt fokus på friluftsliv- og folkehelsearbeid  
• Utvikle bostedskvaliteter og tilrettelegge for attraktive områder 

 Fortsette det gode arbeidet med bosetting og integrering av innvandrere – fokusere på 
de ressursene som denne gruppen kan tilføre Salten 

 Støtte opp under regionale profilerings- og omdømmeprosjekter som er knyttet til 
å bo og arbeide i Salten 

 

Salten Regionråd gjorde i møte 16. – 17. november 2017 følgende vedtak i SR-sak 52/17: 

1. Salten Regionråd viderefører sitt partnerskap i Bodø i vinden i 2018 med kr. 100 000. 
På denne måten bidrar Salten Regionråd på vegne av kommunene til regional 
omdømmebygging og profilering. 

2. Salten Regionråd oppfordrer Bodø i vinden til fortsatt å ha fokus på det regionale 
perspektivet i 2018, slik at hele Salten 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.  
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Beskrivelse  

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, og en viktig målsetting er å forsterke lokal stolthet blant egen befolkning. 

Bodø i vinden (BiV) jobber for å synliggjøre jobb- og karrieremuligheter i Bodø og i regionen, 
og styrke regionens attraksjonskraft. I 2018 er kommunikasjonen vridd sterkere mot 
bedriftene og mot de jobbmulighetene som finnes i regionen. Det lanseres i disse dager ny 
partnerfilm som skal benyttes for å styrke attraksjonskraften i Bodø og i regionen. 

Bodø i vindens hovedoppgave er fremdeles å fortelle de gode historiene om å leve og jobbe 
hos oss. BiV skal gi et etterlatt inntrykk av 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 og er et 
samarbeid med Visit Bodø.  

 

Tiltak i 2019: 
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 Produsere partnerfilmer 
o Fortsette #smartpånett kursserie som handler om å styrke Bodøs og enkeltaktørenes 

synlighet og tilstedeværelse på digitale kanaler.  
o Være med å arrangere OPPLYST 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  
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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 som 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  

 
Organisering av prosjektet  

BiV er underlagt Nærings- og utviklingsavdelingen i Bodø kommune. 
Beslutningsmyndigheten er lagt til et eget styre bestående av representanter fra offentlig 
virksomhet og privat næringsliv, alle som partnere i Bodø i Vinden. Salten Regionråd deltar i 
styret. 
 
Budsjett/finansiering 

Salten Regionråd har som partner i prøveperioden 2015 og 2016 gått inn med kr 50 000 pr 
år. I 2017 og 2018 har regionrådet vært fullverdig partner og betalt kr 100 000,-.  

Salten Regionråd viderefører sitt partnerskap i Bodø i vinden i 2019 og 2020 med kr. 
100 000 pr år. Midlene belastes RNF-midlene som Salten Regionråd har fått tildelt fra 
Nordland fylkeskommune. 

 

Vurdering 

Bodø i vinden (BIV) er ei 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. 

Salten konkurrerer med resten av landet og verden i rekrutteringen 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.  

Gjennom styredeltakelse i BiV er Salten Regionråd med å påvirke hvordan BiV innretter sitt 
fokus. Regionrådet har oppfordret Bodø i vinden til fortsatt å ha et sterkt regionalt fokus, slik 
at hele regionen profileres som et godt bo- og arbeidssted, og vil fortsette dette arbeidet.  

I henhold til vedtatte Saltenstrategier heter det at regionrådet skal «Støtte opp under 
regionale profilerings- og omdømmeprosjekter som er knyttet til å bo og arbeide i 
Salten». 
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Bodø I Vinden har stort fokus på ungdom og unge voksne gjennom omtale av ledige jobber 
og profilering av Bodø og regionen som bo- og arbeidssted. Det å nå ut til denne 
målgruppen blir viktig i årene fremover, i forhold til rekruttering av ny arbeidskraft. 

BiV har et godt samarbeid med Visit Bodø, og har også flere satsninger som gir 
ringvirkninger til hele regionen, blant annet #smartpånett-kursene som gjennomføres i 
samarbeid med Visit Bodø, gjennom «Ledige stillinger»-reportasjer, historier på digitale flater 
fra hele Salten (facebook og Instagram) og gjennom omtale av ulike satsinger som kommer 
regionen til gode. I disse dager jobbes det med å lage partnerfilm som vil profilere ulike 
næringer i regionen. Filmen skal lanseres 25. oktober.  

Salten Regionråd bør på vegne av kommunene i Salten og med forankring i 
Saltenstrategiene, fortsette å støtte opp omkring BiV ved å videreføre sin 
partnerskapsavtale. Salten Regionråd er slik med å ta et samfunnsansvar og støtte opp 
under en god 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.  

Det foreslås at partnerskapet videreføres i 2019 og 2020, i samsvar med Saltenstrategienes 
virkeperiode. 

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 til Salten Regionråd. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 26. oktober 2018 under Styre-sak 63/18 og legger den frem 
for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd viderefører sitt partnerskap i Bodø i vinden i 2019 og 2020 med kr. 

100 000 pr år. På denne måten bidrar Salten Regionråd på vegne av kommunene til 
regional omdømmebygging og profilering. 

2. Salten Regionråd oppfordrer Bodø i vinden til å fortsatt ha et sterkt fokus på det 
regionale perspektivet, slik at hele Salten profileres som et godt bo- og arbeidssted.  

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

 

Bodø, den 6.11.2018 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder 
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SR-SAK 52/18 BARENTS VEG FORENING – MEDLEMSSKAP 
  

Innledning 

Salten Regionråd har vært «støttemedlem» i Barents Veg Forening siden starten i 1997, og 
fortsatt medlemskap ble siste gang drøftet i regionrådet i 2013. Her ble saken utsatt, og har 
ikke vært tatt opp igjen før nå. 

Regionrådet ble orientert om Barents Veg Forening i møte 21. september 2018 og fattet 
følgende vedtak under SR-sak 40/18: 

«Salten Regionråd tar saken til orientering og ber om at det i neste møte legges frem en sak 
om videreføring av medlemskapet i Barents Veg Forening.» 

 

Bakgrunn 

Barents Veg Forening ble formelt stiftet i Murmansk 16. januar 1997, og har som formål å 
bidra til informasjon, markedsføring, aktivitet og økt samarbeid langs vegforbindelsen 
mellom Bodø – Luleå – Rovaniemi - Murmansk. Stiftere var kommunene langs vegen, og 
Bodø, Fauske og Saltdal på norsk side har alle vært medlemmer fra starten i tillegg til Salten 
Regionråd som er støttemedlem. Fauske kommune valgte å melde seg ut fra 2014. 

Sekretariatet for foreningen er for tiden lagt til Luleå kommunes administrasjon. 

 Etter årsmøtet i 2017 er følgende representanter fra Norge valgt inn i styret: Wenche 
Skarheim (nestleder) og Elin Kvamme fra Saltdal med følgende 3 vara: Kari Storstrand, 
Bodø, Odd A. Lund, Bodø og Bengt-Arne Sundsfjord, Saltdal. Foreningens vedtekter og 
protokoll fra årsmøtet følger vedlagt.  

  

Aktivitet 

I perioden 1997 – 2007 genererte foreningen mye aktivitet i form av Interreg-prosjekter, 
nettverksbygging og markedsføring av vegforbindelsen på messer etc. Det ble bl.a. jobbet 
aktivt i forhold til åpning av grensepassasjen mellom Russland og Finland i Salla (2002) og 
utbedring av Tjernfjellet på norsk side.  

Årskongressen har gått på omgang mellom de 4 landene, sist gang på norsk side var i 2015 
i Saltdal.  

De senere år har det vært liten prosjektaktivitet, og årskongressen har vært eneste 
møtepunkt. 

I november 2017 tok Luleå initiativ til en workshop for å diskutere hvilken rolle foreningen 
skal ha i fremtiden. Alle fire landene møtte, til sammen deltok et 40-talls personer. Alle 
deltakerne var positive til videre samarbeid, og det kom mange ideer til hvordan samarbeidet 
kan drives videre. Det ble bl.a. løftet fram et ønske om at ungdommen skal ha en sentral 
plass i det videre arbeid og det planlegges en Barents Ungdomskonferanse i løpet av 2018. 

Andre aktuelle samarbeidsområder kan være infrastruktur, utdanning, kultur, 
næringsutvikling og turisme. 
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Økonomi 

Aktiviteten i foreningen finansieres gjennom ekstern prosjektfinansiering samt årskontingent 
fra medlemmene. Årskontingenten har de senere år vært uendret, og fordeler seg slik på de 
norske medlemmene: 

Bodø kommune SEK 22.000 
Saltdal kommune SEK   5.500 
Salten Regionråd SEK   5.500 
Til sammen   SEK 33.000 

 

Oppsummering av status 

De første 10 årene var foreningen svært aktiv, og regionrådet hadde en koordinerende rolle 
på norsk side i forhold til Interreg-prosjekter og annen aktivitet. Etter at Stig Kerttu sluttet i 
sekretariatet i 2008, har aktiviteten gått over i «hvilemodus».  

Haparanda kommune har hatt sekretariatsansvaret frem til utgangen av 2017 da de også 
meldte seg ut av foreningen. Fra 2018 har Luleå kommune påtatt seg dette ansvaret.  

På norsk side har vi hatt flere runder med medlemskommunene i forhold til fortsatt 
medlemskap (2007-2009-2013). Konklusjonen har vært at kommunene fortsatt ønsket å 
være medlemmer fordi de mente at grenseoverskridende arbeid var viktig og at foreningen 
var et bindeledd for kommunene langs vegen, men i 2013 besluttet Fauske kommune å gå 
ut av foreningen. 

Arvidsjaur, Boden og Rovaniemi har også valgt å gå ut av foreningen, slik at medlems-
massen nå er 9 kommuner og 3 «støttemedlemmer». 

Bodø kommune har drøftet medlemskapet i formannskapets møte 21. juni 2018, og fattet 
følgende vedtak: 

«Bodø kommune viderefører sitt medlemskap i Barents Veg forening (Barents Road). 
Medlemskontingenten dekkes over Bodø kommunes ordinære budsjett. 

Ordfører peker ut deltakere til årskonferansen høsten 2018 

Det gis årlig orientering til Bodø kommune om aktiviteten i foreningen.» 

 
Veien videre 

Barents Veg Forening har hatt en funksjon i forhold til samarbeid mellom kommunene langs 
vegen, og selv om aktiviteten har vært lav de siste årene, kan det se ut som samarbeidet har 
fått en ny giv gjennom workshopen som ble arrangert i november 2017 og flyttingen av 
sekretariatet til Luleå.  

Når Tjernfjellet åpner høsten 2019 vil dette gi økt ferdsel over grensen gjennom hele året, og 
åpne for nye samarbeid. Det er også registrert et initiativ til oppgradering av vegen på 
svensk side. I tillegg pågår det et arbeid med fibernett som etter planen skal knyttes 
sammen på grensen mellom Sverige og Norge. 

Salten Regionråd har deltatt i et interregfinansiert forprosjekt sammen med Bodø, Fauske og 
Saltdal kommuner samt svenske kommuner fra Arjeplog til Luleå. Dette prosjektet påviste 
flere aktuelle områder som hadde grunnlag for utvikling, herunder tilrettelegging innen for 
eksempel transport/logistikk, samarbeid mellom næringsaktører, utvikling av næringer som 
f.eks. mineral og reiseliv. Funnene kan følges opp gjennom prosjekt med egen finansiering, 
f.eks. interregmidler, og i regi av Barents Veg Forening.  
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Barents Veg Foreningen har fått 100 000 SEK fra Svenska Instituten for å kartlegge 
samarbeidsmuligheter mot Murmansk. Dette prosjektet er spesielt rettet mot ungdom og kan 
på sikt bidra til økt aktivitet mellom alle fire land.   

Bodø kommune har gjort et positivt vedtak i forhold å videreføre medlemskapet, og Saltdal 
kommune har hele tiden vært en pådriver for økt samarbeid.  

Det jobbes nå med en revitalisering av foreningen, bl.a. gjennom oppdatering av vedtektene 
som ble behandlet på årskongressen i oktober. 

Fra norsk side er det tre samarbeidsområder som peker seg ut: 

• Ungdomsprosjekt, ungt entreprenørskap 

• Reiseliv 

• Nye muligheter til samarbeid gjennom åpningen av Tjernfjellet 

Dersom en lykkes med dette kan foreningen være en katalysator for økt samarbeid på 
Nordkalotten, men det forutsetter at kommunene legger ressurser inn i samarbeidet. 

Fra regionrådets side er det ønskelig at Fauske revurderer sitt medlemskap, og at andre 
kommuner i Salten som kan se nytte i dette samarbeidet, vurderer medlemskap som 
fullverdige medlemmer eller støttemedlemmer. 

 
Årskongress 2018 

Årskongressen 2018 ble avholdt i Bodø 29. oktober med representasjon fra alle fire land. 

Her ble følgende vedtatt: 

Endring av vedtekter som innebærer 

1. Spissing av formålet: 
«Föreningen ska verka för; 

- att främja ett utökat samarbete mellan medlemskommunerna och regionerna bl.a. genom att nyttja 
vänortssamarbeten.  

- att stimulera utbyte vad avser arbete, utbildning, språk, kultur, idrott med fokus på ungdomar i syfte 
att öka förståelse och fredlig samexistens genom att unga människor får möjlighet att förverkliga sina 
idéer och påverka samhällsutvecklingen 

- att arbeta för att Barents väg blir en viktig del av handels- och kommunikationsvägarna i Arktis». 

2. Nytt kontorsted Luleå (tidligere Haparanda) 

3. Styresammensetningen endret til 5 med 4 vara (tidligere 8 med 8 vara) 

Endring av kontingent 

Bodø sek 10 000 (tidligere 22 000) 
Saltdal sek 5 000 (tidligere 5 500) 
Salten Regionråd sek 5 000 (tidligere 5 500) 

Norske styremedlemmer 

Wenche Skarheim og Elin Kvamme fra Saltdal 
Vara for et år: Kari Storstrand og Odd A. Lund fra Bodø og Bengt Sundsfjord fra Saltdal 

Årskongress 2019 

Ble besluttet lagt til Kandalaksha innen utgangen av juni 2019. 
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Vurdering 

Sekretariatet deltok på årsmøtet sammen med øvrige norske deltakere fra Bodø og Saltdal 
kommuner. 

I etterkant av årsmøtet jobbes det med en søknad til Kolarctic som innebærer en styrking av 
samarbeidet i tråd med det nye formålet i vedtektene. En forutsetning for og lykkes er at 
deltakende kommuner setter av ressurser til dette arbeidet og kan være en støtte og 
pådriver for sekretariatet i Luleå. Søknadsfristen til Kolarctic er 21. desember 2018, og 
behandlingstiden vil være ca. et halvt år. Det betyr at en ikke kan være i gang med et 
prosjekt før andre halvdel av 2019. 

Det er derfor viktig å få foreningens nettside opp og gå slik at en kan synliggjøre 
samarbeidet og kommende prosjekter på en enklere måte. Dette vil foreningens sekretariat 
begynne å jobbe med umiddelbart.  

Kommunene som deltok på årsmøtet er positive til å fortsette medlemskapet i foreningen, og 
vi ser også at det kan skje en revitalisering av samarbeidet dersom en kommer i havn med 
et Kolarctic prosjekt. 

Sekretariatet fikk delegert av styret å legge fram forslag til vedtak i regionrådets møte. 
Sekretariatet legger saken fram for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd fortsetter medlemskapet i Barents Veg Forening.  

Årskontingenten med sek 5 000,- belastes styrets disposisjonsfond. 
 

 

Bodø, den 6.11.2018 

 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
daglig leder prosjektkoordinator 
 
 
 
Vedlegg: 
Nye vedtekter vedtatt 29. oktober 2018 
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