
   
  

   
 
 
 
 

REFERAT  

FRA MØTE I REGIONRÅDET 16. – 17. NOVEMBER 2017 PÅ FAUSKE 

 
Til stede: Monika Sande  Beiarn 

 Gudbjørg Navjord  Beiarn 
 Ole Petter Nybakk  Beiarn    

Ida Pinnerød  Bodø  
Grethe Monica Fjærvoll Bodø 

 Rolf Kåre Jensen  Bodø (16.11)   

 Jørn Stene  Fauske 
Ottar Skjellhaug  Fauske  
Geir Mikkelsen  Fauske  

 Petter J. Pedersen  Gildeskål    
Walter Pedersen  Gildeskål 
Helge Akerhaugen  Gildeskål  

 Jan-Folke Sandnes  Hamarøy  

 Sigurd Stormo  Meløy 
Mette Bjørnvik  Meløy 
Hege Sørlie  Meløy  

 Rune Berg  Saltdal 
Anne Britt Sletteng  Saltdal   
Ronny Seljeseth  Saltdal  

 Asle Schrøder  Steigen 
Fred Eliassen  Steigen  

 Lars Kr. H. Evjenth  Sørfold 
Anne Lise N. Arntzen  Sørfold 
Lisbeth Bernhardsen  Sørfold  

 

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen Salten Regionråd  
Heidi Robertsen Salten Regionråd  
Kitt Grønningsæther Rødøy kommune 
Cathrine Stavnes NAV Nordland under SR-sak 48/17 
Børge Bøyum Bodø Industri under SR-sak 48/17 
Thrond Gjelseth Gildeskål Vekst under SR-sak 48/17 
Bjørn Godal Salten Friluftsråd under SR-sak 56/17 
Trond Loge Salten Friluftsråd under SR-sak 56/17 
Paul Martin Strand Nordlandssykehuset under SR-sak 57/17 
Tonje E. Hansen Nordlandssykehuset under SR-sak 57/17 
Siw Sandvik Nordlandssykehuset under SR-sak 57/17 
Emil Hansen Meløy kommune under SR-sak 58/17a 
Dag Ofstad  Valnesfjord Helsesportssenter under SR-sak 58/17b 
Johnny Jakobsen  Valnesfjord Helsesportssenter under SR-sak 58/17b   
 
 
 

Petter Jørgen Pedersen ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 
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SR-SAK 48/17 NYE RAMMEBETINGELSER FOR ARBEIDSMARKEDSBEDRIFTER OG 

VEKSTBEDRIFTER I SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. Cathrine Stavnes, NAV Nordland, Ole P. Nybakk, 
Beiarn kommune, Børge Bøyum, Bodø Industri og Thrond Gjelseth, Gildeskål Vekst orienterte. 
 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd tar saken til orientering. 

2. Arbeidsutvalget bes å oppnevne en arbeidsgruppe bestående av representanter fra kommu-

nene, bedriftene og andre relevante aktører, som får i oppgave å vurdere situasjonen og utre-

de hva som kan være felles gode løsninger. 

3. Arbeidsgruppen rapporterer til Arbeidsutvalget. 

4. Det legges fram en ny sak til regionrådet i løpet av våren 2018. 

5. Forslag til mandat oversendes til Arbeidsutvalget for videre behandling. 

 

 
 

SR-SAK 49/17 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM SALTEN REGIONRÅD OG NORD UNI-

VERSITET 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd er positive til at man jobber videre for å se på muligheten for å inngå en 

forpliktende samarbeidsavtale mellom Salten Regionråd og Nord universitet. 

2. Regionrådet ber Arbeidsutvalget å fremforhandle en slik avtale med Nord universitet. 

3. Et endelig utkast til avtale legges fram for behandling i regionrådets møte i løpet av våren 

2018.   

 
 
 

SR-SAK 50/17 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 

Enstemmig vedtak: 

1. Regionrådet ber om at de vedtatte endringer i organiseringen av Salten Regionråd, iverkset-

tes fra og med 2018. 

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 kom-

munestyrene 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 re-

gionrådet som politisk samarbeidsorgan og utviklingsaktør, for de 10 kommunene i Salten. 
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SR-SAK 51/17 GRUNNLAGET FOR EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK - UTTA-

LELSE VEDRØRENDE FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2018 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. Kjersti Bye Pedersen orienterte. 
 
Protokolltilførsel:  

Det protokollføres at vedtak ble fattet mot følgende representanter sin stemme: 

 Jan-Folke Sandnes, Hamarøy  

 Anne-Britt Sletteng, Saltdal  

 Grethe Monica Fjærvoll, Bodø med følgende begrunnelse: «Statsbudsjettet viser at regje-

ringen ønsker å øke bedriftenes lønnsomhet og bidra til flere investeringer og arbeids-

plasser. Derfor er det smart av regjeringen å foreslå å fjerne eiendomsskatten på produk-

sjonsutstyr og -installasjoner, med en overgangsordning over fem år fra og med 2019.» 

 

Vedtak: 

 
Salten Regionråd har i møte den 16. november 2017 gått gjennom virkninger av Regjeringens 

forslag til Statsbudsjett, og ønsker i den forbindelse å avgi en uttalelse til Statsbudsjettet for 

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 82 000 innbyggere, og en betydelig kraft- og industriregion. 

I forbindelse med Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2018 ønsker vi å avgi følgende utta-

lelse: 

Salten Regionråd har merket seg at inntektssystemet vil slå forskjellig ut for Nordlandskommu-

nene, men at veksten i frie inntekter for et flertall av kommunene ikke er stor nok til å dekke den 

faktisk forventede pris- og lønnsveksten. For disse kommunene blir det åpenbart utfordrende å 

tilpasse tjenestetilbudet og de tilrådde satsingene til faktiske inntektsrammer.  

Regionrådet har også merket seg at Regjeringen utfordrer kommunenes grunnleggende beskat-

ningsrett på flere måter.  

 Forslaget om endring i eiendomsskatt på verker og bruk vil innebære at kommunene ikke 

lenger får anledning å skrive ut eiendomsskatt på kraftlinjer eller andre nettanlegg. Dette 

gir reduserte kommunale inntekter uten at regionrådet har hatt anledning å beregne kon-

kret virkning for alle. Slike virkninger fremgår heller ikke av Statsbudsjettet. Statens ut-

redningsinstruks krever at slike virkninger er utredet og redegjort for. 

 

 Skatteinntektene fra de tradisjonelle industribedriftene vil bli vesentlig redusert dersom 

kommunene ikke lengre skal skrive ut skatt på verk og bruk, som foreslått. For landets 

kommuner vil dette utgjøre minst 800 millioner kroner årlig, etter fullført omlegging. Dette 

vil gå direkte ut over kommunale arbeidsplasser og det kommunale tjenestetilbudet. Sal-

ten Regionråd tør karakterisere forslaget som en misforstått industripolitikk som vil gi 

uklare og utilsiktede virkninger. De økonomiske virkninger er ikke utredet i tråd med ut-

redningsinstruksens krav til statsforvaltningen ved lovforslag. 

  

 Overgangsbestemmelsene som foreslås vil innebære at alle kommuner må gjennomføre 

omtakseringer. Salten Regionråd mener dette ikke er praktisk gjennomførbart og regi-

strerer at departementet anslår kostnadene til 85 mill. kroner.  

 

 Salten Regionråd registrerer at kraftanleggene foreslås skjermet, men vil påpeke at vel 

170 kommuner likevel får reduserte inntekter på sine (kraft)verk og bruk, ved at kapitali-

seringsrenten beholdes på 4,5 %, der sterke faglige argumenter kan føres for at en mer 
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riktig rente er på om lag 3 %.  

 

Med 4,5 % i kapitaliseringsrente reduseres fortsatt eiendomsskattegrunnlaget slik at vi-

dere skattebortfall for kommuner med kraftanlegg vil utgjøre 380 millioner kroner i 2018.  

 

Regjeringens forslag om økt (statlig) grunnrenteskatt fra 34,3 til 35,7 % sammenholdt 

med redusert selskapsskatt fra 24 % til 23 % er muligens provenynøytralt sett fra et stat-

lig synspunkt, men gir en uheldig skattevridning for de kraftproduserende selskapene og 

skaper disinsentiver for dem som aktive parter i det grønne skiftet.  I tillegg gir økt grunn-

renteskatt reduserte kommunale inntekter all den tid grunnrenteskatten til staten trekkes 

fra i grunnlaget for den kommunale eiendomsskatten. Forslaget innebærer derfor en økt 

statsskatt på bekostning av den kommunale eiendomsskatten.  

 

 Salten Regionråd vil også påpeke at forslaget om endringer i reglene om produksjonsre-

laterte nett vil slå negativt ut. Dette fordi kraftselskapene får anledning å trekke fra utgif-

tene på disse linjene i skattegrunnlaget for det enkelte kraftanlegg. Salten Regionråd ser 

dette som en omkamp etter Høyesteretts dom i «Gildeskål-saken» og vil hevde at de fo-

reslåtte endringene er skjønnsmessige og vil gi opphav til nye rettstvister.  

 

 Til sist ønsker Salten Regionråd å påpeke at Regjeringen – i strid med Stortingets an-

modningsvedtak – foreslår at kommunene ikke bør ha innsyn og klagerett for eiendoms-

skatt og naturressursskatt. Dette er udemokratisk og undergraver den kommunale be-

skatningsretten.  

 

Nordland er et betydelig kraft- og et industrifylke. Rammevilkårene for en fortsatt vekst, for et 

godt offentlig tjenestetilbud og for gode arbeidsplasser i Nordland, basert på våre naturressurser, 

blir vesentlig dårligere med Regjeringens forslag.   

Salten Regionråd kan derfor ikke akseptere at vår lokale beskatningsrett, som direkte gjenspeiler 

den verdiskapingen som Salten og Nordlands naturressurser og næringsliv yter til storsamfunnet, 

blir beskåret til fortrengsel for en økt statsskatt. En slik dreining av viktige inntektsstrømmer i det 

norske samfunn tildekker fordelingen av de reelle bidrag til vårt brutto nasjonalprodukt. 

 

Salten Regionråd krever at det nedsettes et lovutvalg med mandat om mer detaljerte verd-

settelsesregler, slik industri- og kraftkommuner i landet lenge har etterlyst. Den lokale 

beskatningsretten må inntil et slikt lovarbeid er gjennomført, ikke innskrenkes.   

 

 

 

SR-SAK 52/17 BODØ I VINDEN: EVALUERING AV PARTNERSKAPSAVTALEN 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017.  
 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd viderefører sitt partnerskap i Bodø i vinden i 2018 med kr. 100 000. På den-

ne måten bidrar Salten Regionråd på vegne av kommunene til regional omdømmebygging og 

profilering. 

2. Salten Regionråd oppfordrer Bodø i vinden til å fortsatt 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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SR-SAK 53/17 EVALUERING AV SALTENTINGET 2017 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017.  
 

Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd ber om at de tilbakemeldinger som ble gitt til evalueringen i møtet tas med i 
planleggingen av neste Saltenting. 
 
 

 

SR-SAK 54/17 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. 

 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i Salten Regionråd 21. - 22. september 2017 godkjennes. 

 

 

 

SR-SAK 55/17 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS ORGANI-

SASJON 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. 

 
a. Orientering fra sekretariatet: 

1. Barents møte i Luleå 13. – 14. november 
2. Rekrutterings- og stabiliseringskonferanse 7. – 8. mai 2018 
3. Kontaktmøte med Nord-Norges Europakontor (NNEO) i Brussel 
4. Prosjekt «Rydding i Salten» 
5. Avinors Nordområdestrategi 
 
Tiltakene under regionrådet: 
Salten Kultursamarbeid 
Felles Ansvar i Salten 
 

b.   Rådmannsutvalget orienterte om 

 Mulig samarbeid om barnevernsvakt 

 Dialog med Nfk om felles revisjon og sekretariat for kontrollutvalg 

 Reiselivsplan for Salten må behandles i kommunene snarest 

 IRIS-fondet – eiermøte etter nyttår 

 Felles Destinasjonsselskap – anbud og finansiering   

 Oppfølging av eiermelding – dialog med IKS’ene 

 Utfordringer vedr. kraftinntekter og eiendomsskatt 

 

 

Enstemmig vedtak: 
Tatt til orientering. 

 

 

 

SR-SAK 56/17 ORIENTERING FRA SALTEN FRILUFTSRÅD 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. Bjørn Godal og Trond Loge orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 



SR-referat 16. – 17. november 2017  Side: 6 

 
 

SR-SAK 57/17 STRATEGISK UTVIKLINGSPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF 2017 

– 2025: NORDLANDSSYKEHUSET FOR FREMTIDEN 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017. Paul Martin Strand og Tonje E. Hansen fra Nord-
landssykehuset HF orienterte. 
 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
 

SR-SAK 58/17 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017.  
 
Fra Meløy kommune v/ ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 

a) Kvalifiseringsprogram for helsepersonell 

Emil Hansen orienterte. 

 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
Fra Fauske kommune v/rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet: 

b) Arctivity v/ Valnesfjord Helsesportsenter 

Dag Ofstad og Johnny Jakobsen orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 

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

c) Invitasjon av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité 

Rune Berg orienterte. 

 
Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd inviterer Stortingets transport- og kommunikasjonskomité til Salten 
 

 

Fra Bodø kommune v/ ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 

d) Status i PCI-saken 

Ida Pinnerød orienterte. 

 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 
 

 

 

 



SR-referat 16. – 17. november 2017  Side: 7 

 

 

SR-SAK 59/17 VALG AV REPRESENTANTER TIL ARBEIDSUTVALGET 

Det vises til saksfremlegg datert 9.11.2017.  
 

Enstemmig vedtak: 

Regionrådet oppnevner følgende representanter til Arbeidsutvalget for perioden 2017-2019, i 
tillegg til leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa: 

Medlem: Jørn Stene  2017 – 2019 

Medlem: Lars Kr. H. Evjenth 2017 – 2019 

Varamedlem: Monika Sande  2017 – 2019 

Varamedlem: Rolf Kåre Jensen 2017 – 2019 

Medlemmenes funksjonsperiode varer fram til kommunevalget i 2019. 

 
 
 
 
 
Møtet slutt kl 12.30.  

Neste møte i SR blir 15. februar 2018 i Bodø. 

 

Bodø, den 17.11.2017 

Salten Regionråd 

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

 
Heidi Robertsen (sign.) 
referent  
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