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1 Innledning 

Ved utgangen av 2016 kunne Salten Regionråd se tilbake på 27 år som samarbeids-

organ mellom kommunene i Salten. Målsettingen har vært, og er, å fremme bærekraf-

tig vekst og utvikling til det beste for alle som bor og virker i Salten i samarbeid med 

kommunene og andre viktige samarbeidspartnere. Alle avdelingene i Salten Region-

råd har hatt stor aktivitet i 2016, inkludert Salten Kultursamarbeid, Salten Friluftsråd og 

Felles Ansvar i Salten. 

Hovedfokus i 2016 har vært samferdsel, herunder prosessen omkring ny Nasjonal 

Transportplan 2018-2029 og ny Regional Transportplan. Salten Regionråd har også 

hatt fokus på utvikling av nye Saltenstrategier, etablering av et felles destinasjonssel-

skap for reiselivet i Salten og oppfølging av partnerskapsavtalen med Nord-Norges 

Europakontor i Brussel. Vi har også igangsatt en prosess med å se på regionrådets 

rolle og fokus framover.  

Salten Regionråd startet året med å invitere IMDI og Husbanken til regionrådets møte 

i februar 2016, for å diskutere hvordan IMDi og Husbanken i samarbeid med kommu-

nene i Salten, kan bidra til å legge til rette for en vellykket integrering og bosetting av 

flyktninger gjennom arbeid, aktivitet og inkludering. 

Gjennom hele 2016 har Salten Regionråd jobbet målrettet med samferdsel i Salten. 

Hovedfokuset har vært ny Nasjonal Transportplan 2018-2029, herunder veg, bane, sjø 

og luft. Fagetatene (Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor) leverte 

sitt grunnlagsdokument til Regjeringen den 29. mars. Salten Regionråd har derfor job-

bet målrettet opp mot regjering og Storting, blant annet ved at vi møtte alle partiene på 

Stortinget i oktober. I tillegg har vi hatt fokus på Regional Transportplan, og kanskje 

særlig på nytt båt- og fergekart for Nordland, i tillegg til fylkesveier.  

I juni 2016 hadde Salten Regionråd fellesmøte med Ofoten Regionråd på Hamarøy. 

Her ble Nasjonal Transportplan drøftet, og Regionrådene leverte et felles høringsinn-

spill til Samferdselsdepartementet. 

I september 2016 vedtok Regionråd å sette i gang en prosess for å se på Regionrå-

dets rolle og fokus framover. Herunder en gjennomgang av regionrådets drift og aktivi-

teter med formål å klargjøre regionrådets rolle og se på effektiviseringsmuligheter. Ar-

beidsgruppen hadde to møter i 2016. 

I november 2016 hadde Regionrådet dialogmøte med Nord universitet, hvor vi fikk en 

orientering om universitet, samt at utfordringene knyttet til rekruttering av studenter til 

lærerutdanningen ble drøftet. 

Salten Regionråd har gjennom året hatt et tett samarbeid med kommunene i Salten, 

Nordland fylkeskommune, Politiet i Salten og Fylkesmannen i Nordland. Det ble også 

gjennomført kontaktmøter med Nordlandsbenken i februar 2016, samt møter med alle 

partiene på Stortinget høsten 2016. 

Oppsummert har 2016 vært et innholdsrikt år for Salten Regionråd. Vårt fokus vil være 

å fortsatt bidra til en positiv utvikling i Salten.   
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2 Organisering 

2.1 Regionrådets sammensetning 

Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i 
de 9 Salten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2016:  

Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann  

Beiarn Monika Sande Bjørnar Brændmo Ole Petter Nybakk 

Bodø Ida Pinnerød Grethe Monica Fjærvoll  Rolf Kåre Jensen  
Fauske Jørn Stene  Ottar Skjellhaug Geir Mikkelsen   
Gildeskål Petter J. Pedersen  Svein Eggesvik Helge Akerhaugen  
Hamarøy Jan-Folke Sandnes  Rigmor Lien Bjørn Skog/Eirik Hopland 
Meløy Sigurd Stormo  Per Frøskeland Hege Sørlie 

Saltdal Rune Berg Anne Britt Sletteng Elisabeth Larsen/Ronny 
Seljeseth  
Steigen Asle Schrøder Fred Eliassen Torben Marstrand 
Sørfold Lars Kr. H. Evjenth Anne Lise N. Arntzen Ørjan Higraff 

 

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2015 – 2019. 

Regionrådet har i 2016 hatt 4 møter og behandlet 61 saker.   

  

2.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2016 har 
Arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning: 

Leder Petter Jørgen Pedersen ordfører  Gildeskål kommune 
Nestleder Ida Pinnerød ordfører  Bodø kommune 
Medlem Lars Kr. H. Evjenth ordfører  Sørfold kommune  
Medlem Monika Sande ordfører  Beiarn kommune 
Medlem Hege Sørlie  rådmann  Meløy kommune 

Varamedl. Asle Schrøder ordfører  Steigen kommune  
Varamedl. Rolf Kåre Jensen rådmann  Bodø kommune 
 

Arbeidsutvalget har hatt 6 ordinære møter og 3 e-postmøter og behandlet 71 saker. 
Vararepresentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.  

 

2.3 Sekretariatsledelse 

Sekretariatet ledes av sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen, som er øverste admi-
nistrative leder for virksomheten.  
 

3 Ansatte 
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2016: 

Sekretariatet Stilling   Kontorsted 

Heidi Robertsen Prosjektleder   Bodø 
Judith Stordal Konsulent (50 %)   Bodø 
Jens B. Kyed Prosjektleder samferdsel (vikariat)   Bodø 

 

Friluftsrådet 
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Trond Loge Daglig leder   Rognan  
Bjørn Godal Prosjektleder   Bodø 

Felles Ansvar i Salten 

Ingunn Dalen Koordinator  Bodø  
Rune Røbekk Prosjektleder ruskontrakt  Bodø 

Salten Kultursamarbeid 

Hege Næss Klette Prosjektleder  Bodø  

Bodø kommune har ivaretatt funksjonen som regnskapsfører, og har forestått lønns-
utbetaling for sekretariatet, mens Saltdal kommune har en tilsvarende funksjon for den 
som har kontorsted her. 

4 Kontorforhold / arbeidsmiljø 
Kontorsted for sekretariatet har siden 1. januar 2005 vært i leide lokaler i Teamgården, 
Prinsens gt. 113A, i Bodø.  

Friluftsrådets kontor i Saltdal leier lokaler i rådhuset av Saltdal kommune.  

Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.  

Arbeidsmiljøet både ved kontoret på Rognan og ved sekretariatet i Bodø er godt. Det 
samme gjelder samarbeidsforholdet mellom de ulike delene av regionrådets virksom-
het.  

Sykefraværet i bedriften har i 2016 vært på 1,4%.  

Salten Regionråd har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

5 Likestilling 
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2016 er 53 % kvinner og 47 % 
menn. 
Det har ikke vært tatt ut permisjon i 2016. 

6 Etiske retningslinjer 
Salten Regionråd har ikke utarbeidet egne etiske retningslinjer, men følger Bodø 
kommunes retningslinjer slik som regionrådet følger kommunens personalhåndbok.  

Alle ansatte er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. Det er i tillegg ut-
arbeidet egen taushetserklæring som må underskrives av ansatte som håndterer sen-
sitive opplysninger.  

7 Internkontroll 
Salten Regionråd har et godt innarbeidet internkontrollsystem som også inkluderer 
HMS avvik, håndbok og forbedringssystem samt integrert tilgang til oppslagsverk i lo-
ver og forskrifter. Ansatte i leder- og brann/verneombudsroller gis HMS kurs og foreta-
ket mener å ha motiverte ansatte som bidrar positivt til et ansvarsfullt HMS arbeid. 
 
Salten Regionråd følger Bodø kommunes innkjøpsreglement og alle innkjøp reguleres 
i henhold til dette. 
  
Fakturaene blir ved poståpning gjennomgått av regnskapsmedarbeider før de sendes 
til skanning. Deretter blir de videresendt til saksbehandler for attestasjon/godkjenning 
før de konteres av regnskapsmedarbeider og anvises av leder til utbetaling. Etter dette 
blir utbetaling foretatt av regnskapskontoret i Bodø kommune.  
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Salten Regionråd har siden 2012 vært sertifisert som miljøfyrtårn. For å bli sertifisert 
må det jobbes systematisk med HMS. Sekretariatsleder legger forholdene til rette for 
HMS-arbeidet. 
 
Salten Regionråd har egen HMS-håndbok som er gjort tilgjengelig for alle sekretaria-
tets ansatte. 
I 2016 er det gjennomført 4 kontormøter. I tillegg er det arrangert påskelunsj og jule-
lunsj, i tillegg til sosiale aktiviteter for de ansatte i fritiden. 
 
Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. 

8 Virksomheten i 2016 

8.1 Sekretariatet 

I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møter 
(AU/SR/-arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) 
har det ved sekretariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2016: 

8.1.1 Høringsuttalelser 

Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av 2016 avgitt 21 uttalelser. Av saker som 
det har vært gitt uttalelse til kan nevnes Nasjonal Transportplan 2018-2029, Regional 
Transportplan Nordland 2018 – 2029, Regional planstrategi for Nordland, Innretning 
av Havbruksfondet, ny kommunelov og likeverdig behandling av hjertepasienter. 
Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Møter». 

8.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk 

1. februar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og 
Nordlandsbenken i Bodø. Tema som ble tatt opp fra Salten var samferdsel, luftforsva-
rets ledelse, rovdyrproblematikk, kommuneøkonomi og havbruksfondet. 

Fra Salten Regionråd møtte regionrådets nestleder Ida Pinnerød og sekretariatsleder 
Kjersti Bye Pedersen. 

8.1.3 Medlemskap i Nord-Norges Europakontor 

Salten Regionråd signerte 16. juni 2014 en ett-årig partnerskapsavtale med Nord-
Norges Europakontor i Brussel. Avtalen ble i februar 2016 forlenget med to år til 
30.6.2018. 

Kontoret jobber med flere av politikkområdene som Salten Regionråd og kommunene 
i Salten har fokus på, blant annet samferdsel i nordområdene, sikkerhet og beredskap 
og nordområdepolitikk. Kontoret gjør en viktig jobb for å sikre at vi har en nordnorsk 
stemme inn mot EU, der mange avgjørende beslutninger tas.  

Representanter fra Salten Regionråd har deltatt på tre partner- og styremøter i 2016. 

8.1.4 Møte med Stortingspolitikere i Oslo 

Leder, sekretariatsleder og prosjektleder samferdsel har i løpet av høsten 2016 hatt 
møter med partiene på Stortinget for å fremme viktige prioriteringer i forbindelse med 
ny NTP 2018 - 2029. Det var spesielt fokus på helhetlig oppgradering av E6, opprus-
ting av Nordlandsbanen (ERTMS og krysningsspor) og ny flyplass i Bodø.  
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8.1.5 Saltenstrategier 2016 – 2020 

Utarbeidelse av nye Saltenstrategier startet i 2015, og prosessen har fortsatt gjennom 
2016 med flere runder i regionrådet, bl.a. med workshop i juni. Det var planlagt slutt-
behandling av strategiene i november 2016, men denne måtte utsettes til februar 2017 
da ikke alle kommunene kom i mål med sin behandling i 2016.  

8.1.6 Samferdselsprosjektet 

Prosjektet ble etablert i 2014 og skal i tre år jobbe med samferdsel i hele Salten. Både 
veg, bane, sjø og luft skal ha fokus, i tillegg til samferdsel i et nordområdeperspektiv. 
Til grunn for arbeidet ligger Saltenstrategiene som legger føringer for regionrådets 
prioriteringer, og som er vedtatt av regionrådet og alle kommunene i Salten. 

Prosjektleder Ingelin Noresjø ble ansatt i 2014, men fikk permisjon fra stillingen fra 1. 
mai 2015 da hun ble utnevnt til fylkesråd for kultur i Nordland fylkeskommune. Jens 
Kyed har etter dette vikariert i stillingen. 

Prosjektleder skal være en aktiv pådriver og lobbyist for de prosjektene som regionen 
har prioritert. Arbeidet med å fremme Saltens interesser inn mot Nasjonal Transport-
plan 2018 – 2029 og Regional Transportplan er sentralt. Her jobbes det strategisk bå-
de mot politisk ledelse sentralt og regionalt og mot de ulike fagetatene. 

Videre skal prosjektet ha et sterkt regionsperspektiv. Formålet er å videreutvikle re-
gionen til en robust region for næringsliv og befolkning (BAS-region). Følgende felt 
skal prioriteres: 

 Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til nasjonalt / internasjonalt trans-
portnett 

 Forbedre interne transportløsninger i regionen 

 Videreutvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske 

Prosjektleder deltar i mange utvalg og faggrupper som omhandler samferdsel. Ek-
sempelvis Jernbaneforum Nord, Utvidet styringsgruppe for ny flyplass i Bodø, Trafikk-
utviklingsforum, m.fl. Prosjektleder bistår i planlegging av samferdselskonferanser i 
regionen, og holder også foredrag om samferdsel i Salten. 

Prosjektet finansieres i hovedsak av IRIS Salten IKS. 

8.1.7 Jernbaneforum Nord 

Jernbaneforum Nord (inkludert Ofotbanen) ble våren 2014 reetablert, og ledes av fyl-
kesråd for samferdsel. Nordland fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen. 

I nye vedtekter for forumet er regionrådene formelt tatt med i utvalget, og sammenset-
ningen av deltakelse og representasjon er mer fleksibel enn tidligere. Prosjektleder 
samferdsel har deltatt i utformingen av nye vedtekter, og har også representert Salten 
Regionråd i forumet i 2016.  

8.1.8 Grenseoverskridende samarbeid 

Etter at Salten Regionråd i 2014 deltok i et Interreg forprosjekt sammen med Bodø, 
Fauske og Saltdal kommuner og kommuner på svensk side, har det vært sett på mu-
ligheter for konkret samarbeid langs aksen Bodø – Luleå.  

Salten Regionråd deltok i januar 2016 på studietur til Luleå i regi av BRUS. 

8.1.9 Interkommunale eierstrategier i Salten 

Det har siden 2013 vært jobbet med interkommunale eierstrategier for Salten. Strate-
giene har vært til behandling i kommunene to ganger, og ble godkjent i regionrådet i 
juni 2016 med ikrafttredelse fra 1.1.2017. 

Eierstrategiene legger til grunn fire prinsipper som skal være styrende for samarbei-
dene i Salten: 

«Det skal praktiseres åpenhet, kommunene skal som eiere være forutsigbare og det 
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skal jobbes for størst mulig grad av effektivitet i tjenesteproduksjonen i et langsiktig 
perspektiv.»   

Arbeidet med eierstrategiene ble finansiert av IRIS Salten IKS. 

8.1.10 Regionrådets rolle og fokus 

Gjennom arbeidet med eierstrategier og etter innspill fra Arbeidsutvalget og Steigen 
kommune, har det vært behov for å se på regionrådets rolle og fokus fremover. Det 
ble derfor gjennomført en innledende diskusjon i regionrådet i september 2016 med 
følgende momenter: 

 Hva er Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med regionrådet 

 Er regionrådet organisert på en hensiktsmessig måte 

 Er oppgavene til regionrådet hensiktsmessig og i tråd med dagens behov 

 Fungerer Saltenstrategiene etter intensjonen 

 Er budsjettrutinene i tråd med regionrådets behov vs. Kommunene 
 
I møtet ble det nedsatt følgende arbeidsgruppe som skulle jobbe videre med temaet: 
Monika Sande (leder), Lars Kr. H. Evjenth, Jan-Folke Sandnes, Rolf Kåre Jensen og 
Hege Sørlie. 
Arbeidsgruppen la frem et diskusjonsnotat i november 2016, og prosessen fortsetter 
videre i regionrådets møter i 2017.  

8.1.11 Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri 

Rådmannsutvalget har i samarbeid med fagansvarlige i kommunene og psykolog Kris-
tin Skotnes Vikjord i 2015 ferdigstilt et forprosjekt der formålet har vært å få en faglig 
fundert vurdering og anbefaling for behandlingsløp for personer med ROP-lidelser. 

Prosjektplanen har vært til behandling i alle kommunene som har gitt sin tilslutning til 
prosjektet. Regionrådet behandlet saken i juni 2016 og vedtok å gå videre med pro-
sjektet gjennom frikjøp av prosjektleder hos Bodø kommune.  

Prosjektet er organisert med Arbeidsutvalget som styringsgruppe, og en arbeidsgrup-
pe bestående av en representant fra hver kommune. Prosjektet kom i gang i august 
2016, og forventes ferdigstilt vinteren 2017.   

8.1.12 Felles reiselivssatsing i Salten  

Prosjektet “Organisering og fellesgodefinansiering av reiselivet i Salten” har hatt som 
formål å gjennomføre en prosess som skal bidra til en framtidsrettet og bærekraftig 
organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i Salten.  

I februar 2016 ble det vedtatt at en felles destinasjonsorganisering skal ha en hen-
siktsmessig organisering og bygge videre på den infrastrukturen som allerede finnes i 
dag gjennom Visit Bodø.  

Forslag til innholds- og økonomimodell for samhandling mellom kommunene I Salten 
og Visit Bodø ble utviklet og levert høsten 2016. Andre oppgaver som for eksempel 
større utviklingsprosjekter, større vertskapsoppgaver og kampanjer, må organiseres 
og finansieres særskilt. 

De fleste av kommunene fikk behandlet saken og sluttet seg til organiseringen innen 
utgangen av 2016.  

8.1.13 Ryddeprosjekt i Salten 

Regionrådet har etter forslag fra Saltdal kommune igangsatt et arbeid med å se på 
mulighetene for et felles ryddeprosjekt i Salten med fokus på utsiktsrydding. Alle 
kommunene har meldt interesse for å delta i prosjektet, og det jobbes videre med sa-
ken i 2017 i forhold til kartlegging av behov, muligheter for finansiering etc.  
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8.1.14 Kontaktmøter  

I februar møtte regionrådet IMDi og Husbanken med bosetting og integrering av flykt-
ninger som tema.  
I samme møte var også Nærings- og fiskeridepartementet, Nordland fylkeskommune 
og Visit Bodø til stede for å drøfte organisering av fellesgodefinansiering av reiselivet i 
Salten.  

I juni møttes Salten Regionråd og Ofoten Regionråd til fellesmøte på Hamarøy. Her 
sto bl.a. samferdsel på dagsorden i tillegg til felles møte med Politimesteren i Nord-
land og Salten Brann IKS.  

I september møtte regionrådet representanter fra sjømatnæringen i Salten. 

I november møtte regionrådet Nord-Norges Europakontor og Nord Universitet. 

8.1.15 Regionalt næringsfond for Salten 

Nordland fylkeskommune bevilget i 2012 og 2013 4,35 mill. kr pr. år til Regionalt næ-
ringsfond for Salten. Arbeidsutvalget har vært styre for ordningen. Bruken av midlene 
ble knyttet til Saltenstrategier 2012 - 2016. I 2016 har arbeidet i hovedsak vært knyttet 
til oppfølging av tidligere gitte tilsagn.    

I desember 2016 fordelte Nordland fylkeskommune restmidler fra tidligere RDA-midler 
og regionale partnerskap mellom regionrådene i Nordland. Salten fikk 1 176 747 kro-
ner, og disse vil bli prioritert brukt til utviklingstiltak som forankres i Saltenstrategier 
2016 – 2020 (SR-sak 08/17). 

8.1.16 Annet 

Av andre saker som sekretariatet har vært involvert i nevnes: 

Informasjonsformidling over internett. 

Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til ny-
hetsoppslag inneholder nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet 
inklusiv Salten Friluftsråd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, og Filmfest Salten. 
Samtidig er nettstedet en felles inngangsportal til kommunene i Salten. Ny nettside ble 
publisert i mars 2015.  

Salten Regionråd formidler også informasjon gjennom nettstedene: 
www.facebook.no/Salten.Regionrad og www.twitter.com/SaltenRegionrad  

Barents Veg Internasjonale Forening 

Barents Veg Internasjonale Forening er en forening hvor kommunene langs Barents 
veg (Bodø – Murmansk) kan være medlemmer. I Salten er kommunene Bodø og Salt-
dal ordinære medlemmer og fra 2000 har Salten Regionråd vært formelt innmeldt i fo-
reningen som støttemedlem.  

Foreningens årskongress ble avholdt i Haparanda 18. august 2016.  

Andre utvalg og råd 

 

Salten Regionråd har i 2016 deltatt med oppnevnt representant i: 

- Vannregionutvalget for Nordland:  Ottar Skjellhaug (vara Lars Kr. H. Evjenth) 
- Nordlandsmuseets råd: Rune Berg (vara Monika Sande)  
- DA Bodøs programråd: Petter Jørgen Pedersen (vara Jørn Stene) 
- Statskogs regionutvalg: Monika Sande (vara Bjørnar Brændmo) 

- Nordland nasjonalparksenter: Trond Loge (vara Bjørn Godal) 

- OSO – adm. Samarbeidsorgan: Elisabeth Larsen, senere Eirik Hopland 

- Jernbaneforum Nord: Prosjektleder samferdsel Jens B. Kyed 

- Styringsgruppe Byjubileet 2016: Kjersti Bye Pedersen (vara Hege Næss Klette) 

- Styringsgruppe Ny flyplass: Petter Jørgen Pedersen og Jens B. Kyed 

http://www.salten.no/
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/fellesansvar
http://www.salten.no/kultur
http://www.salten.no/invest/
http://www.facebook.no/Salten.Regionrad
http://www.twitter.com/SaltenRegionrad
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- Valgkomite Salten Regionråd: Asle Schrøder (leder), Sigurd Stormo og Grethe 
Fjærvoll 

- Styringsgruppe politireform: Petter Jørgen Pedersen 

 

8.2 Felles ansvar i Salten 

”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som 

hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom som har begått kriminalitet eller 

bekymringsfulle handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte og veiledning motivere til end-

ring i forhold til uønskede handlinger. 

 Et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene i Salten.   

 Et gratis lavterskeltilbud for ungdom i Salten– ingen ventelister. Tilgjengelig for alle 

rundt ungdommen – for eksempel foreldre, politi, barnevern skole, trenere.  

 Sikrer at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell problematikk.  

 Kort vei fra bekymring til tiltak. Barnevern, skole og politi har en og samme koordi-

nator å forholde seg til.  

 Ungdom som får oppfølging gjennom Felles Ansvar må samtykke til at politi og for-

eldre/foresatte får ta del i oppfølgingen. Dette er med på å synliggjøre at kommu-

nen -som satser på tiltaket-, politiet og hjemmet har tatt problematikken på alvor. 

Felles ansvar har to ansatte, Rune Røbekk og Ingunn Dalen. De er lokalisert på Bodø 

Politihus, og i henhold til samarbeidsavtalen dekker Salten politidistrikt kontorutgifter. 

Samarbeidet mellom Felles Ansvar i Salten, tidligere Salten Politidistrikt, og Konflikt-

rådet i Salten er godt innarbeidet og fungerer etter hensikten.   

8.2.1 Styret 

Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder 
høy faglig kvalitet, og at dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står 
også økonomisk ansvarlig.  

Styret 2016: 

Ronny Borge Styreleder – samarb.komm. (vara Anne Lise N. Arntzen) 

Arne Hammer Politiet - Fung. leder Salten (vara Thomas Thorshaug) 

Mona L. Hammerfjeld Leder Konfliktrådet i Salten (vara Titten Stensland) 

Randolv Gryt Leder oppv.- og kulturkomitéen, Bodø (vara Bente Haukås) 

 
I løpet av 2016 er det blitt gjennomført fire styremøter. 

8.2.2 Økonomi 

Felles Ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten 
Regionråd, dvs. at Værøy og Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.   

8.2.3 Oppgaver og aktivitet i 2016 

Felles Ansvar tilbyr to typer kontrakt: 

Ungdomskontrakt 
Aktuell ungdom medvirker til innhold i en kontrakt de skal følge i en periode på mini-
mum seks måneder. Det opprettes en nettverksgruppe rundt den enkelte, som består 
av foresatte og profesjonelle/private aktører som kjenner ungdommen. 
 
Ruskontrakt 
Jevnlige samtaler med ansatt i Felles Ansvar og/eller kommunepersonell med kompe-
tanse på rus. Rustesting i regi av politi eller helsevesen. Koordineres av Felles Ansvar 
i Salten. 



  Årsmelding 2016 
 

9 
 

«Ungdomskontrakter» og «ruskontrakter» skal være er et alternativ til ordinær straff 

der ungdommen er dømt i en straffesak, eller i tilfeller der atferden ansees som be-

kymringsverdig. 

 
Begge typer kontrakt har fokus på veiledning, og målet er å bidra til at ungdommen tar 
gode valg for seg selv. I løpet av kontraktsperioden på 6 måneder gjennomføres det 
jevnlige møter med ungdommen, hvor Motiverende Intervju (MI) benyttes. Vi tilbyr 
også hasjavvenningsprogram (HAP).  Vi anser dette som nødvendig for å bygge gode 
relasjoner, og gjennom dette muliggjøre en endring. 
Felles Ansvar nyter også godt av et stort nettverk av samarbeidspartnere i Salten, 
med tanke på videre henvisning og oppfølging av ungdom og foresatte. 
 
I løpet av 2016 ble det totalt skrevet 74 kontrakter.  

26 ungdommer i Salten inngikk en egen ungdomskontrakt. 11 av disse var i forbindel-

se med straffesak. De resterende ble videresendt til Felles Ansvar etter bekymrings-

samtale hos U18/ politiet 

Antall ruskontrakter var 48 stykker. 6 av disse var i forbindelse med straffesak/ påtale-

unnlatelse. De resterende ble hovedsakelig videresendt til Felles Ansvar etter bekym-

ringssamtale hos U18/politiet. 

I tillegg var Felles Ansvar tiltak i oppfølgingsgruppen til 5 ungdommer som gjennom-

førte ungdomsoppfølging i regi av Konfliktrådet i Salten. 

Tabellen under viser en oversikt over hvilken kommune ungdommene var hjemmehørende i: 

Kommune Antall kontrakter 

Meløy 8 

Gildeskål 4 

Bodø 46 

Fauske 5 

Hamarøy 4 

Beiarn 1 

Saltdal 3 

Steigen 2 

Sørfold 1 

8.2.4 Forskning 

Førsteamanuensis Tina Luther Handegård ved Politihøgskolen har startet et forsk-
ningsprosjekt på ungdommer som har vært hos Felles Ansvar. 

Formålet med studien er å undersøke hva som kan være suksesskriterier for ulike ty-
per forebyggende tiltak. Tina skal intervjue ungdommer som har vært innom følgende 
forebyggende tiltak: bekymringssamtale hos politiet, ungdomskontrakt og ruskontrakt. 
Problemstillingen er: «Hva kan være suksess kriterier for at kriminalitetsforebyggende 
tiltak skal være preventiv og/eller reparerende overfor sårbare unge?» Resultatene av 
studien vil bli presentert i Regionrådet når den er ferdigstilt. 

8.2.5 Faglig påfyll 

Rune har avsluttet studiet «Folkehelsearbeid» ved Universitetet i Nordland. Studiet gir 
tverr- og flerfaglig kunnskap, og skal blant annet fokusere på livsstil, levekår og hvil-
ken betydning politiske beslutninger på alle samfunnsområder har for folkehelsen. 
Denne kunnskapen er svært nyttig opp mot de tverrfaglige miljøene vi ofte deltar i.  
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Ingunn har avsluttet fordypningsdelen i Motiverende Intervju. MI består av fire funda-
mentale prosesser, som fungerer som overordnede samtalestrategier som den profe-
sjonelle styrer samtalen etter og veksler mellom. De fire prosessene er; Relasjons-
bygging, fokus på en forandring, frembringe personens argumenter for endring, plan-
legge endringen. Innenfor disse samtalene knytter det seg en rekke samtaleteknikker 
– og strategier, som skal bidra til at personen selv skal ønske å ta første skritt i retning 
av endring. 

I tillegg har begge i løpet av året deltatt på diverse konferanser og fagdager i andres 
og egen regi. 

8.2.6 Samarbeidspartnere 

Felles Ansvar samarbeider tett med  

 Politiet /U18 

 Barnevernet 

 Rusteamet/ TRUprosjektet 

 «Ny Giv» i regi av Kirkens Bymisjon 

 NKS Veiledningssenter for pårørende  

 Konfliktrådet 

 Tverrfaglig gruppe – Bodø kommune  

8.2.7 Informasjon 

Felles Ansvar i Salten har egen hjemmeside under Salten Regionråd - www.salten.no 
Her finnes informasjon om hva Felles Ansvar kan tilby, i tillegg til aktuelle lin-
ker/samarbeids-partnere og kontaktinfo.  

 

8.3 Salten Invest AS 

Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte in-
vesteringer i en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for av-
kastning. Selskapet skal også kunne investere i såkornfond. Selskapet skal ikke inves-
tere i rene eiendomsselskaper.  

Salten Invest AS har fokusert på den målgruppen som mandatet tilsier. Dette innebæ-
rer høy risiko knyttet til de enkelte investeringene, og høy risiko på porteføljen som 
helhet på grunn av størrelsen på fondet. Det har vært en markant økning i tilgangen 
på spennende prosjekter i løpet av 2016. Det er gjennom året både gjort oppfølgings-
investeringer i eksisterende portefølje og investert i nye bedrifter. 

Styret i Salten Invest startet mot slutten av 2015 en diskusjon rundt mulig kapitalutvi-
delse for å styrke muligheten for fremtidige investeringer. Dette er et område som sty-
ret og administrasjonen har arbeidet med i 2016. Vi har ikke lyktes å sluttføre denne 
prosessen, men det er utsikter til at fondet vil kunne tilføres noe ny kapital i løpet av 
2017. Det er i Saltenregionen et stort behov for den type kapital som Salten Invest AS 
tilbyr.  

8.3.1 Styret 

Styret i Salten Invest AS har i 2016 bestått av: 
 

Styreleder Odd Emil Ingebrigtsen  

Nestleder Odd-Tore Fygle   

Styremedlem Rose Olsen 

Styremedlem Mari Wattum 

Styremedlem Geir Wennberg 

Svenn Are Jenssen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS i 2016. 

http://www.salten.no/
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8.3.2 Styrets arbeid 

Styret har i 2016 behandlet 53 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investe-
ringer og andre forhold knyttet til driften av selskapet. Gjennom Salten Invest AS kan 
nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase få tilført egenkapital, kompetanse og 
nettverk som kan være utløsende for å realisere bedriftenes vekst og lønnsomhetspo-
tensial. Selskapet har i 2016 arbeidet med å realisere enkelte investeringer, og avkla-
re potensialet i de investeringene som så langt er gjort.  

Salten Invest AS er et verktøy for å kunne bidra til flere vellykkede bedriftsetableringer 
i Salten. Samtidig skal investeringer som Salten Invest AS gjør, kunne bidra til positiv 
avkastning på sikt.  

8.3.3 Investeringer 

Ved utgangen av 2016 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i føl-
gende bedrifter: 
- SolbakkTre AS, Beiarn 
- Choral Practice AS, Bodø 
- Meløy Kapital AS 
- Salten Havbrukspark, Gildeskål 
- Safish AS, Gildeskål 
- Nordlandsglimt AS 
- Salten Eco AS, Gildeskål 
- Arctic Salt AS, Bodø 
- Aminor AS, Meløy 
- Gigtrigger AS 
- CompanyCast AS 
- Ysteriet Kro & Scene AS 

 

8.4 Salten Kultursamarbeid 

Salten Kultursamarbeid er et permanent tiltak under Salten Regionråd. 

Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige 
myndigheter og frivillige organisasjoner arbeide for at Salten skal framstå som en 
samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og tilhørighet er bærende elementer. Kul-

tursamarbeidet har i 2016 jobbet med prosjekter for alle aldersgrupper. 

8.4.1  Organisering 

Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene og er an-
svarlig for virksomheten mellom årsmøtene.  
I 2016 har kulturutvalget hatt tre møter og arbeidsutvalget fire møter. Årsmøtet utgjø-
res av Salten Regionråd.     

Salten Kulturutvalg Representanter Vararepresentanter  

Beiarn kommune Janne Berntsen Ågot Eide 
Bodø kommune Ingrid Lien  Arne Vinje 
Fauske kommune Vegard Setså Ørjan Olsen 
Gildeskål kommune Jeanette Festvåg Heidi Bakke 
Hamarøy kommune Arne André Solvang Ane Thorp Steinsvåg 
Meløy kommune Dina Seljeseth Grete Stenersen 
Saltdal kommune Sverre Breivik Lena Cathrin Olsen 
Steigen kommune Erling Hekneby Liv Rigmor Eidissen 
Sørfold kommune Kolbjørn Mathisen  Bente Braaten 

Leder for kulturutvalget har vært Sverre Breivik og nestleder Janne Berntsen.  

Arbeidsutvalget har bestått av Sverre Breivik (Saltdal), Arne André Solvang (Hamar-
øy), Heidi Bakke (Gildeskål), Janne Berntsen (Beiarn) og Arne Vinje (Bodø).  
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Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. Leder for kulturskolenettverket i 2016 
har vært Sigrun Fostad fra Fauske. 

Hege Næss Klette er prosjektleder i Salten Kultursamarbeid. Sekretariatet i Salten 
Regionråd har bistått med administrative tjenester. 

8.4.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2016  

Prosjekter 

Den kulturelle spaserstokken 
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 300 000 i statlige midler for 2016. 
Salten Kultursamarbeid søkte på vegne av kommunene Beiarn, Fauske, Gildeskål, 
Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Kultursamarbeidet sto også for koordi-
nering og produksjon på vegne av kommunene. I 2016 ble følgende produksjoner la-
get:  

 Det bæres i bleike daga – konsert med Eirin Edvardsen og Odd Birkelund 

 En herre med bart – revykonsert med Thale Krogtoft Jensen og Charlotte 
Jenssen 

 Musikalske øyeblikk – konsert med Soetkin Babtist og Sveinar Aase 

 Lidele galen, lidele god – folkemusikk med Rita Nohr, Andrej Stephanov og 
Natalia Riskova 

Filmfest Salten  
Prosjektet startet på høsten med at filmmakere reiste rundt i hele Salten og holdt kurs 
for alle 10. trinnselevene og deres lærere. Skolene lånte utstyr og produsert filmer fra 
ide til ferdig produkt. Hver skole valgte ut sine beste filmer som ble sendt videre til ju-
ryering.  
I april ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum for nærmere 1100 ungdommer med 
utdeling av priser og kulturelle innslag fra unge fra Salten og andre artister. 

Salten Idrettsgalla 

Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid har hatt et samarbeid siden 2010. 

Dette har resultert i to felles idrettsgallaer for Salten. En på Fauske i 2013 og en i Bo-

dø i 2016. 

Formålet er å løfte fram gode prestasjoner i Salten til inspirasjon for andre utøvere. 
Samtidig som vi rettet fokus på de som har gjort en spesiell innsats for å legge til rette 
for bredden – og de gode prestasjonene i form av frivillighet. Vår ide er å kombinere 
prisutdelinger med kulturelle innslag av unge Salten kunstnere, både profesjonelle og 
amatører. På denne måten får vi kombinert kultur og idrett på en fin måte. 

Idrettsgallaen ble arrangert i Stormen konserthus, lille sal, fredag 5. februar 2016. Ar-
rangementet varte i underkant av 2 timer og det var 200 publikum i salen. 

Digital historiefortelling/story starter 

I 2012 mottok Salten Kultursamarbeid 150 000 kroner fra Nasjonalbiblioteket for å 

gjennomføre et samarbeidsprosjekt mellom Salten Kultursamarbeid og bibliotekene i 

Salten kalt Digital  

historiefortelling. Prosjektet skulle gi barn og unge i aldersgruppen 6 – 16 år mulighet 

for å dele sine historier og bli bedre kjent med hverandre gjennom kreativt samarbeid, 

gi nye digitale tilbud - og tilføre ny kompetanse i bibliotekene. 

Opplæringsverktøyet Story Starter fra First Scandinavia ble valgt som verktøy i pro-
sjektet. 

I gjennomføringen har vi samarbeidet med skolene i regionen. Det ble arrangert felles 

opplæring for lærere og bibliotekansatte på Fauske bibliotek i november 2015. Biblio-

tekene har vært arena for lokal gjennomføring av prosjektet. På grunn av store av-

stander har vi hatt utfordringer knyttet til rekruttering av skoler. Prosjektet lyktes allike-

vel å involvere 19 skoler og ca. 500 elever. Vi lyktes også godt med de andre målset-

ningene. Story Starter verktøyet fungerte bra til formålet. Det var enkelt i bruk, artig, 

lærerikt og inspirerte. Også for dem som har vanskelig for å jobbe med historiefortel-

ling. Alle involverte lærere, bibliotekansatte og elever var godt fornøyde. 
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Fredelige Salten 

Kulturlederne i Salten ønsker å sette fred på dagsorden. De ønsker at vi skal definere 

ulike prosjekter som skal feire - og reflektere over fred som tema i den hensikt at Sal-

ten skal oppleves som et fredelig sted å være.  

Det er satt ned en prosjektgruppe bestående av Ketil Hugaas (Fauske), Bård Berg-
rabb (Bodø), Eva-Ruth Spørck (Saltdal), Ragnhild Hansen (Sørfold) og Hege Klette 
(Salten Kultursamarbeid). Møtene i gruppa har dannet grunnlaget for to mulige pro-
sjekt. Ett rettet mot flyktninger og ett mot barnehager. Det ble i første omgang beslut-
tet å jobbe videre med prosjektet rettet mot barnehager. Prosjektet fikk navnet «Du-e» 
og er et visuelt kunstprosjekt for barnehagene i Salten med barnehagen som arena. I 
september var prosjektbeskrivelsen klar. 

Alle barnehagene i Salten inviteres til å søke om å være med i prosjektet. Totalt 9 
kunstnere skal besøke hver sin barnehage i de 9 kommunene. Vi arrangerer 1 felles 
samling for alle deltakende kunstnere/barnehagene og 2 kunstnerbesøk i hver barne-
hage. Vi avslutter med felles utstilling og dokumentasjon. Målsettingen er å gjennom-
føre prosjektet høsten 2017. 

Kulturell vandring 

Kulturlederne i Salten ønsker å etablere kulturelle vandringer i hver kommune som har 

til hensikt å trigge nysgjerrigheten, gi rom for undring og refleksjon samtidig som den 

beveger både kropp og sinn.  

Det er satt ned en prosjektgruppe bestående av Grete Stenersen (Meløy), Hilde Fred-
heim (Hamarøy), Janne Berntsen (Beiarn), Torunn Baade Aalstad (Steigen) og Hege 
Klette (Salten Kultursamarbeid) som skal jobbe med å utarbeide prosjektbeskrivelse-
ne.  

Prosjektgruppen har besluttet at hver vandring skal ha følgende felles elementer:  
• Inngang  
• Tenkebenk (DKS prosjekt)  
• Skulptur  
• Formidlings-app  
• Arkitektonisk verk i samarbeid med Sami Rintalas og hans studenter. 

På nettverkssamlingen i november ble kommunene bedt om å starte arbeidet med å 
definere område i egen kommune. Når områdene er definert kan vi gå i gang med å 
realisere det første delprosjektet «Tenkebenk» som planlegges som et DKS prosjekt. 

Kulturutredning 

På nettverkssamling i oktober 2015 kom det frem at kulturen/kulturnæringene var viet 

liten eller ingen plass i “Mulighetsstudier for Salten” og andre utredninger tilknyttet 

kommunestruktur. Heller ikke andre kilder gir oss en tilstrekkelig kartlegging av kultur-

livet i de enkelte kommunene i regionen. Det var derfor et samlet kulturnettverks 

ønske å sette fokus på kulturforvaltning og kulturutvikling i dagens kommuner for å 

sikre et fortsatt godt kulturtilbud til sine innbyggere uavhengig av eventuelle fremtidige 

kommunestrukturer.  

Gjennom prosjektet ønsket Salten Kultursamarbeid å få en kulturell situasjonsanalyse 
som sier noe om styrker, svakheter, muligheter og trusler innenfor kulturfeltet. Formå-
let 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. Den vil kunne ha strategisk 
betydning for kulturarbeidet i kommunene og i Salten Kultursamarbeid. Den vil også 
bidra positivt til kommunenes attraktivitet og bolyst. Resultatet av utredningen presen-
teres i 2017. 

Andre aktiviteter 

Studietur culture for cities and regions, Antwerpen 
Kultursamarbeidet søkte gjennom EU-programmet Culture for Cities and Regions om 
å delta i studiereiser til Antwerpen våren 2016. Antwerpen var en av flere destinasjo-
nene som var valgt som destinasjon på grunn sin sterke satsning på kultur. Tema for 
studieturen var «Migration heritage and intercultural dialogue».  

Kultursamarbeidet fikk dekket deltakelse for to personer gjennom EU. Hege Klette og 
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Heidi Bakke (Gildeskål) deltok på turen. 
Krigsminnemerking 

Salten Kultursamarbeid har etter ønsker fra Salten Regionråd jobbet med Nordlands-

museet og Hamarøy kommune for å vurdere mulighetene for en felles profil for skilting 

av krigsminner i Salten.  

Samarbeidet resulterte i en oppstartskonferanse i Klungset leir 20. april hvor represen-
tanter fra historielag, kommunene og Nordland Fylkeskommune var invitert. Målet var 
å engasjere kommunene til å bli med på et pilotprosjekt hvor krigsminner kartlegges, 
registreres og merkes etter en felles standard. Formidling av krigshistorie i Salten var 
også sentralt. 

Kulturnatta 2016 

Kulturskolene i Salten og Salten kultursamarbeid inviterte barn og unge fra hele Salten 

til å være med når Bodø arrangerte sin første Kulturnatt 14.oktober. Det var ingen krav 

til forkunnskaper. Alle barn og unge i kommunene var invitert til å delta. 

Sammen skulle deltakerne finne rytmen av Salten gjennom musikkformen STOMP. 
Musikalsk leder var Ørjan Vatneberg, Fagleder på Kulturskolen i Meløy. Han publiser-
te demonstrasjoner av ulike rytmer på YouTube før selve dagen og hadde regien da vi 
møttes. 

Etter 3 timers øving slapp de 56 deltakerne energien løs med å STOMPE seg gjen-
nom Glasshuset. Det ble en artig og spennende ettermiddag for alle involverte. 

Kurs og kompetanseheving 

Prosjektleder har i løpet av 2016 deltatt på diverse møter, seminar og konferanser 

med kompetanseheving og nettverksbygging som formål. 

Informasjon og utadrettet virksomhet 
Det gis informasjon om aktivitet i Kultursamarbeidet til Salten Regionråd.  
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.  
• Det legges jevnlig ut nyheter på våre nettsider og sendes ut nyhetsbrev.  
• Det legges link til nyheter på Regionrådets Facebook side.  

• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer 

Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Kultursamarbeid. 

 

8.5 Salten Friluftsråd 

8.5.1 Organisering 

Fra 1. januar 1998 har Salten Friluftsråd vært et permanent underutvalg av Salten Re-
gionråd. Salten Friluftsråd ledes av et råd på 11 oppnevnte representanter og et ar-
beidsutvalg på 4  
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.   

Salten Friluftsråd Representanter Arbeidsutvalg  

Beiarn kommune Rune Jørgensen Leder: Lars Kr. Evjenth 
Bodø kommune Egil Mathisen Nestleder: Bente Melby Ness 
Fauske kommune Maria Dønnestad Medlem: Egil Mathisen  
Gildeskål kommune Cecilia Lundbakk Observatør: FNF Nordland 
Hamarøy kommune Bente Melby Ness   
Meløy kommune Ola Loe Ansatte  

Saltdal kommune Kim Mietinen Daglig leder: Trond Loge 
Steigen kommune Morten Mehus Prosjektleder: Bjørn Godal 
Sørfold kommune Lars Kr. Evjenth  
FNF Nordland Erling Solvang I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester 

fra Salten Regionråd    
Observatør: FNF Nordland    
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8.5.2 Salten Friluftsråds hovedoppgaver i 2016 
Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag 

 ”Robuste Salten-onga”, Lærende nettverk for barnehager, alle kommunene i Sal-
ten.  
Prosjektledelse.  

 Følger forsøket med friluftsliv i videregående skole, igangsatt ved Knut Hamsun 
VGS.   

 Utviklet og gjennomført ungdomsskolekonkurransen Full Fræs i Nordland – en 
ungdomsskolekonkurranse i friluftsliv. Prosjektlederansvar for Nordland 

 

Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging 
 Gjennomført Ordførerens tur 
 Gitt ut turkartet Sørfoldkartet i samarbeid med Sørfold kommune 
 Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Meløy, Engenbreen, sept 2016. 
 Friluftsskoler i Meløy, Saltdal, Fauske, Steigen og Sørfold, samarbeid med kom-

munene. 
 Artikkelserie en gang i mnd. til AN og andre regionale aviser i Norge om det å gå, 

og mat på bål og bålbrenning 
 Lagt til rette for elektronisk turtelling i medlemskommunene. 
 Fantasti – en videreføring av STImuli og På tur i Hamsuns rike, i hele Salten. 
 Veilednings- og kompetanseansvar for Turskiltprosjektet i Salten. 
 Igangsatt Sykkel i Salten 
 
Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser 
 Pilotarbeid på utarbeidelse av turruteplaner i Norge. Steigen pilot. 
 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsareal. Fokus på bruk og revisjon. 

 
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd. 
 
 

8.6 Regnskap og økonomi 

Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske ar-
beidsgiverarbeidet for sekretariatet, mens Saltdal kommune har hatt en tilsvarende 
funksjon for ansatt ved friluftsrådets hovedkontor på Rognan.  

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Økonomisk stilling – kommentarer 

Avvik mellom regnskap og budsjett skyldes følgende: 

 En større andel enn forutsatt, av prosjekter og drift, er finansiert gjennom bruk 
av fondsmidler. Dette skyldes i stor grad prosjekter som er igangsatt i løpet av 
året, men som ikke ble tatt hensyn til når budsjettene ble behandlet og god-
kjent høsten 2015.  

Årets brutto negative driftsresultat på -237 739 kr skyldes følgende: 

 En større andel enn forutsatt av prosjekter og drift er finansiert gjennom bruk 
av eksterne midler og bruk av fondsmidler. Dette gjelder særlig aktiviteten til 
Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid. Begge har mange pågående 
prosjekter som i stor grad finansieres gjennom eksterne midler og bruk av 
fondsmidler. Den øvrige virksom-heten i Regionrådets sekretariat har deler av 
sin virksomhet finansiert gjennom fondsmidler. Kjøp av varer og tjenester er 
høgere enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad prosjekter som igangsettes, 
men som ikke var planlagt når budsjettene ble be-handlet og godkjent høsten 
2015. 
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Årets regnskapsmessige resultat 

Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 377 782 kr. Dette 
resultatet fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter: 

Sekretariatet Drift/adm. 365 712 kr  
 Div. prosjekter  12 070 kr   
Felles Ansvar  Drift/adm.  kr  
Salten Friluftsråd Drift/adm.  kr   
 Prosjekter med avsluttende regnskap  kr   
Salten Kultursamarbeid Drift/adm.  kr  

Sum  377 782 kr 
 

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 

 

 Internoverføringer av tilskudd fra samarbeidene til sekretærfunksjon 

 Overføringer fra AUs disposisjonsfond til ulike prosjekter 

 Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader  
 

Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU 
 
Mindreforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende: 
  
- Pro. 106 Kurs/konferanser. Mindreforbruk (12 070 kr). Foreslås at midlene overføres 

til Disposisjonfond AU 
 

 
Tidsavgrensede midler 

De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales 
når prosjektet er ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det 
bokført tidsavgrensede inntekter med 824 107 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt 
helt eller delvis, men hvor tilskuddet ikke er utbetalt. 

Bruk av Regionrådets prosjektmidler 

I 2013 bevilget IRIS Salten 1 700 000 kr i prosjektmidler til Salten Regionråd. Av disse 
er 500 000 kr disponert i 2013, 100 000 kr disponert i 2014, kr 0 i 2015 og 2016.   

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 

Samarbeidskommunene bidro i 2016 med til sammen 6 868 571 kr i overføringer og 
refusjoner til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde om lag 55 % av om-
setningen på 12 392 681 kr.  

 
 

Bodø, 31.12.2016 /  19.05.2017 
 
 
 
Petter Jørgen Pedersen Ida Maria Pinnerød Monika Sande 
leder nestleder  
 
 
 
 
Lars Kr. H. Evjenth  Hege Sørlie Kjersti Bye Pedersen 
   sekretariatsleder  
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KRAFTFULLE SALTEN! 

Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy -  
Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold 


