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Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus 

Saltdal kommunestyret har behandlet ovennevnte sak som sak 25/17 i møte 4. mai 2017. 
 
Kommunestyret har vedtatt følgende innspill til høringsnotatet: 

- Større samarbeid om prosjekter som er viktig for regionen. 
- Salten strategier bør få en bedre forankring i kommunen ved at de innarbeides som en del 

av kommuneplanens samfunnsdel. 
- Viktige saker som skal opp i regionrådet bør komme så tidlig at de kan drøftes i 

kommunestyret før regionrådsmøtet 
- Viktig å ha et utstrakt samarbeid mellom kommunene for å unngå spørsmål om 

sammenslutning 
- Viktig å legge stor vekt på samferdsel og videreføre samferdselsprosjektet i regionrådet 
- Kommunestyret tar ikke stilling til om det skal være et arbeidsutvalg eller styre i Salten 

regionråd. 
- Det er viktig at politiske saker initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og 

ikke omvendt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Christin Kristensen 
Organisasjonsrådgiver  
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Saksframlegg 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 58/2017 24.04.2017 
Kommunestyre 25/2017 04.05.2017 
 
Saltdal kommunes innspill til Regionrådets rolle og fokus 
 
Foreliggende dokumenter: 
1 Regionråd rolle og fokus 
2 Regionråd diskusjonsnotat rolle og fokus 
3 Regionråd vedtak 41-16 
 
Sakens bakgrunn 
I kommunestyremøtet 22. mars hadde sekretariatsleder Kirsti Bye Pedersen en orientering om 
Regionrådet generelt og om regionrådets fremtidig rolle og fokus.  I møtet ble det gitt noen 
muntlige innspill fra kommunestyrets medlemmer.   
 
Det er likevel gitt signaler om at det ønskelig at politikerne kan gi flere innspill i form av et 
politisk vedtak. 
 
Som grunnlag for å kunne gi innspill, vises det til vedlagte diskusjonsnotat.  Det stilles en del 
spørsmål på notatets side 4 under følgende hovedpunkter: 

- Utøvelse av eierskap 
- Utviklerrollen/påvirkning utad 
- Organisering og finansiering 

 
Under punktet om eierskap er det også tatt med ett punkt om utvikling av fremtidig 
administrativt samarbeid mellom kommunene.  Rådmannen tar dette opp i strategisk ledergruppe 
for å gi tilbakemelding om samarbeidsområder som kan være aktuelt. 
 
Vurdering 
Ettersom de spørsmålsstillingene i notatet er i hovedsak politiske emner, legger rådmann fram 
saken uten innstilling og inviterer politikerne å avgi innspill ang. regionrådets fremtidig rolle og 
fokus. 
 
Rådmannens innstilling 
Ingen innstilling. 
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Formannskaps behandling i møte den 24.04.2017: 

Behandling 

 

Vedtak 

Saken ble drøftet.  Notat vedr. innspill fra formannskapet legges ved til kommunestyrets 
behandling. 

Kommunestyres behandling i møte den 04.05.2017: 

Behandling 

Kjell Krüger foreslo et tilleggspunkt i notatet. 

Det er viktig at politiske saker initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og ikke 
omvendt. 

Kommunestyret tar ikke stilling til spørsmålet om det skal være et arbeidsutvalg eller styre i 
Regionrådet. 

 

Vedtak 

Enstemmig vedtak: 

Fremlagte notat med ovennevnte tilføyelser sendes til Salten regionråd som kommunens innspill. 
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