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1 Innledning
Ved utgangen av 2018 kunne Salten Regionråd se tilbake på 29 år som samarbeidsorgan mellom
kommunene i Salten. Målsettingen har vært, og er, å fremme bærekraftig 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 Regionråd har hatt stor aktivitet i 2018, inkludert Salten Kultursamarbeid, Salten
Friluftsråd og Felles Ansvar i Salten.
Fra 1.1.2018 kom Rødøy kommune inn som ordinært medlem i Salten Regionråd med unntak av friluftsrådet,
som tiltres fra 1.1.2019.
Hovedfokus i 2018 har vært
-

samferdsel

-

endring av vedtekter som følge av prosessen omkring regionrådets rolle og fokus

-

felles gode løsninger for AFT- og VTA-bedrifter i Salten

-

ryddeprosjekt i Salten

-

oppfølging av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor i Brussel

-

ulike prosjekter i regi av Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid

-

oppfølging av ungdom i regi av Felles Ansvar i Salten

Også i 2018 har Salten Regionråd jobbet målrettet med samferdsel. Det er bl.a. gitt høringsinnspill til
jernbanesektorens handlingsprogram for 2018 – 2029 og Avinors nordområdestrategi – Avinor og
Nordområdene. I mai møtte regionrådet Stortingets transport- og kommunikasjonskomite. Gjennom
resultatmåling av Saltenstrategiene er det stadfestet et behov for å ha kontinuerlig fokus på samferdsel for å
sikre at Salten blir prioritert av nasjonale og regionale myndigheter i «kampen» om samferdselsmidlene.
Gjennom året har det også vært nedsatt en arbeidsgruppe som har sett på felles gode løsninger for AFT
(arbeidsforberedende trening) og VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrifter i Salten. I Salten er det 11 slike
bedrifter som er organisert som aksjeselskap og i hovedsak er eid av kommunene. Endringer i
rammevilkårene har gjort driften utfordrende og arbeidsgruppen har kommet med anbefalinger om endringer
som kan gjøres. Kommunene som eiere vil jobbe videre med saken i 2019.
I regionrådets møte i februar 2018 ble Indeks Nordland 2018 med særlig vekt på Salten presentert av
prosjektleder Erlend Bullvåg. Nord-Norges Europakontor var også invitert til møtet for å orientere om hvilke
muligheter kommunene har til å søke samarbeid i EU og hva kontoret kan bidra med.
I månedsskiftet mai-juni hadde regionrådet møte i Sørfold kommune. Et av hovedtemaene i møtet var status
felles destinasjonsselskap for Salten i tillegg til årsmøter i de ulike tiltakene som er underlagt regionrådet.
I september var regionrådet for første gang samlet i Rødøy kommune. Det var spennende å bli bedre kjent
med kommunen, og regionrådet ble godt tatt imot. LVK (Landssammenslutninga for vasskraftkommuner) var
invitert til møtet for å orientere om arbeidet til kraftskatteutvalget som skal gjennomgå og vurdere all
beskatning på vannkraftverk. Dette er et tema som engasjerer de fleste kommunene i Salten.
I regionrådets november-møte ble det satt fokus på et smartere Salten, digital infrastruktur og
samferdselsløsninger i tillegg til orientering om bl.a. regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord.
Oppsummert har 2018 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 10 Saltenkommunene (Rødøy kommune kom inn i regionrådet fra 1.1.2018). Regionrådet hadde følgende
sammensetning i 2018:
Kommune

Ordfører

Fra opposisjonen

Rådmann

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Monika Sande
Ida Pinnerød
Jørn Stene
Petter J. Pedersen
Jan-Folke Sandnes
Sigurd Stormo
Olav Terje Hoff
Rune Berg
Asle Schrøder
Lars Kr. H. Evjenth

Gudbjørg Navjord
Grethe Monica Fjærvoll
Ottar Skjellhaug
Hilde F. Johansen
Rigmor Lien
Per Frøskeland
Anita Tustervatn
Anne Britt Sletteng
Fred Eliassen
Anne Lise N. Arntzen

Ole Petter Nybakk
Rolf Kåre Jensen
Geir Mikkelsen
Helge Akerhaugen
Eirik Hopland
Hege Sørlie/Adelheid Kristiansen
Kitt Grønningsæther
Ronny Seljeseth
Tordis Langseth
Lisbeth Bernhardsen/Stig Holtedahl

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2015 – 2019.
Regionrådet har i 2018 hatt 4 møter og behandlet 54 saker.

2.2 Styrets sammensetning
Styret forbereder saker for Regionrådet. I 2018 har styret hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Petter Jørgen Pedersen
Ida Pinnerød
Lars Kr. H. Evjenth
Jørn Stene
Hege Sørlie

ordfører
ordfører
ordfører
ordfører
rådmann

Gildeskål kommune
Bodø kommune
Sørfold kommune
Fauske kommune
Meløy kommune

Varamedl.
Varamedl.

Monika Sande
Rolf Kåre Jensen

ordfører Beiarn kommune
rådmann Bodø kommune

I regionrådets septembermøte ble Hege Sørlie erstattet av Rolf Kåre Jensen som fast medlem i styret og Tordis
Sofie Langseth, rådmann i Steigen kom inn som vara for ham.
Styret har hatt 5 ordinære møter og 4 e-postmøter og behandlet 73 saker. Vararepresentantene innkalles
fast til styrets møter.

2.3 Sekretariatsledelse
Sekretariatet ledes av daglig leder Kjersti Bye Pedersen, som er øverste administrative leder for
virksomheten.
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3 Ansatte
I tillegg til daglig leder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2018:
Sekretariatet

Stilling

Kontorsted

Heidi Robertsen
Judith Stordal

Prosjektleder
Konsulent (50 %)

Bodø
Bodø

Faglig leder
Prosjektleder (50%)
Prosjektleder
Prosjektleder

Leinesfjord
Rognan
Bodø
Nesna

Faglig leder
Prosjektleder ruskontrakt

Bodø
Bodø

Faglig leder

Bodø

Salten Friluftsråd
Bjørn Godal
Trond Loge
Annette Digermul Hals
Knut Berntsen

Felles Ansvar i Salten
Ingunn Dalen
Rune Røbekk

Salten Kultursamarbeid
Hege Næss Klette

Bodø kommune har ivaretatt funksjonen som regnskapsfører, og har forestått lønnsutbetaling 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.
Friluftsrådet leier lokaler i rådhusene i Steigen og Saltdal kommuner.
Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.
Arbeidsmiljøet ved kontorene i Bodø, på Rognan og i Leinesfjord er godt. Det samme gjelder
samarbeidsforholdet mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.
Sykefraværet i bedriften har i 2018 vært på 13,9%. Dette skyldes flere langtidssykemeldinger.
Salten Regionråd har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

5 Likestilling
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2018 er 60 % kvinner og 40 % menn.
En ansatt har hatt svangerskapspermisjon fra oktober 2017 til mars 2018.
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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 utarbeidet egen
taushetserklæring som må underskrives av ansatte som håndterer sensitive opplysninger.

7 Internkontroll
Salten Regionråd har et godt innarbeidet internkontrollsystem som også inkluderer HMS avvik, håndbok og
forbedringssystem samt integrert tilgang til oppslagsverk i lover og forskrifter. Ansatte i leder- og
brann/verneombudsroller gis HMS kurs og foretaket 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.
I 2018 er mesteparten av fakturabehandlingen overført til elektronisk behandling i Visma i samarbeid med
regnskapskontoret i Bodø kommune. Målet er at all fakturabehandling skal skje elektronisk i løpet av 2019.
Salten Regionråd har siden 2012 vært sertifisert som miljøfyrtårn. For å bli sertifisert må det jobbes
systematisk med HMS. Daglig leder legger forholdene til rette for HMS-arbeidet.
Salten Regionråd har egen HMS-håndbok som er gjort tilgjengelig for alle regionrådets ansatte.
I 2018 er det gjennomført 4 kontormøter. I tillegg er det arrangert påskelunsj og julelunsj, i tillegg til sosiale
aktiviteter for de ansatte i fritiden. I oktober 2018 reiste de ansatte til Stockholm på studietur.
Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig.

8 Virksomheten i 2018
8.1 Sekretariatet
I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møter (Styre/SR/arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved sekretariatet vært
arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2018:

8.1.1 Høringsuttalelser
Regionrådet / styret har i løpet av 2018 avgitt 18 uttalelser. Av saker som det har vært gitt uttalelse til kan
nevnes RV 80 Sandvika – Sagelva, Ny Salten Trafo, endringer i buss- og båtruter i Nordland, skattlegging av
havbruksnæringen, Avinors nordområdestrategi, regional utviklingsplan Helse Nord RHF og hydrogendrevet
tog på Saltenpendelen.
Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Møter».

8.1.2 Møte med Fylkesrådet i Nordland
Styret møtte Fylkesrådet 5. november. Følgende saker ble tatt opp:
Samferdsel (veg båt, bane, fly), kraftforedlende industri – fremtidig utvikling, Felles Ansvar i Salten og
videregående utdanning.
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8.1.3 Medlemskap i Nord-Norges Europakontor
Salten Regionråd har siden 2014 hatt en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel. Avtalen
ble i februar 2018 forlenget med to år til 30.6.2020.
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.
I mars 2018 ble følgende arbeidsgruppe oppnevnt for å følge opp mål og intensjon i partnerskapsavtalen:
Petter Jørgen Pedersen, Ida Maria Pinnerød, Sigurd Stormo og Kjersti Bye Pedersen.
Styret i Salten Regionråd har i oktober 2018 sluttet seg til bestillerbrev 2019 for kontoret, og spilt inn ønske
om at kontoret bidrar til at næringslivet i Salten kan knytte nye kontakter i EU og utvikle sitt potensiale i tråd
med Saltenstrategier 2016-2020.
Representanter fra Salten Regionråd har deltatt på det årlige partner- og styremøte i 2018.

8.1.4 Samarbeidsavtale med Nord universitet
Salten Regionråd har i 2018 inngått en samarbeidsavtale med Nord universitet. Samarbeidsavtalen har til
hovedmål å utvikle et faglig og strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og utvikling for partene, for
kommunene og for regionen som helhet. Regionrådet har oppnevnt Ida Maria Pinnerød, Lars Kr. H. Evjenth og
Geir Mikkelsen til å sitte i samarbeidsforumet.
Avtalen evalueres i juni 2019.

8.1.5 Jernbaneforum Nord
Jernbaneforum Nord (inkludert Ofotbanen) ble våren 2014 reetablert, og ledes av fylkesråd for samferdsel.
Nordland fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen.
I 2018 har forumet hatt et møte der regionrådet var representert ved daglig leder. I tillegg var kommunene
Bodø, Fauske og Saltdal representert.

8.1.6 Grenseoverskridende samarbeid
Salten Regionråd deltok på årskongressen i Barents Road Forening som var lagt til Bodø i slutten av oktober
2018. Årskongressen har spisset formålet med foreningen til følgende:
«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».
Sekretariatet er lagt til Luleå, og i etterkant av årskongressen har det vært jobbet med et Kolarctic-prosjekt
der alle fire land deltar.

8.1.7 Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri
Det har gjennom forprosjekt (2015) og hovedprosjekt (2016-17) vært jobbet med å få på plass et tilbud for
oppfølging av personer med ROP-lidelser.
Plan for en treårig satsing for etablering av et regionalt ettervernsteam innen rus og psykiatri ble støttet av
regionrådet i møte i februar 2018 under forutsetning av ekstern finansiering.
Teamet skulle være ambulant og lokaliseres i Fauske kommune som et vertskommunetiltak. Fauske
kommune følger opp videre jobbing med saken.
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8.1.8 Ryddeprosjekt i Salten
Ryddeprosjektet fikk i 2018 kr 200 000 fra Statens Vegvesen til rydding langs fylkesveier i Salten. Midlene
måtte brukes i 2018, og summen ble delt mellom Nord-Salten og Sør-Salten. Det ble ryddet i kommunene
Hamarøy, Steigen, Bodø, Gildeskål og Meløy.
I november ble det klart at representantskapet i IRIS Salten IKS bevilget 1 mill. til prosjektet for årene 2019 og
2020.

8.1.9 Kontaktmøter
I februar møtte regionrådet styreleder for Indeks Nordland hvor det ble gitt en presentasjon om Nordland med
vekt på Salten. I samme regionrådsmøte var det også dialogmøte med Nord-Norges Europakontor.
I juni-møtet la arbeidsgruppen vedrørende AVT- og VTA-bedrifter frem sine anbefalinger til regionrådet. Det
ble også gitt en status på arbeidet med et felles destinasjonsselskap i tillegg til årsmøter i de ulike
samarbeidene i Salten Regionråd.
I september møtte regionrådet Landssammenslutninga for vasskraftkommuner og fikk orientering om
arbeidet til kraftskatteutvalget.
I november møtte regionrådet Statens Vegvesen vedrørende status samferdsel, og det var også kontaktmøte
med Helse Nord vedrørende regional utviklingsplan 2035.

8.1.10 Regionalt næringsfond for Salten
Nordland fylkeskommune bevilget i 2012 og 2013 4,35 mill. kr pr. år til Regionalt næringsfond for Salten.
Arbeidsutvalget har vært styre for ordningen. Bruken av midlene ble knyttet til Saltenstrategier 2012 - 2016. I
2018 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 kroner, og disse har blitt prioritert brukt til
utviklingstiltak som forankres i Saltenstrategier 2016 – 2020. Ved utgangen av 2018 har fondet en udisponert
rest på ca. 1,3 mill. kr.

8.1.11 Felles gode løsninger for AFT- og VTA bedrifter i Salten
Arbeidsutvalget oppnevnte den 26. januar 2018 en arbeidsgruppe som skulle foreslå felles gode løsninger for
AFT- og VTA-bedrifter i Salten.
Arbeidsgruppen ble ledet av Wenche Skarheim, varaordfører i Saltdal kommune, og har bestått av følgende
personer:
Wenche Skarheim (leder)
Helge D. Akerhaugen
Børge Bøyum
Stephen Fu
Bente Ludvigsen
Tore Bjørnvik

Saltdal kommune – varaordfører
Gildeskål kommune – rådmann
Bodø Industri – direktør
Galvano Tia – styreleder
Steigen Vekst – direktør
Meløy Arbeidstreningssenter – direktør

Arbeidsgruppens anbefalinger ble sendt til bedriftene for innspill i november, og saken ble sluttbehandlet i
regionrådet i februar 2019 med en oppfordring til kommunene om å jobbe videre med saken opp mot sine
bedrifter.

8.1.12 Annet
Informasjonsformidling over internett.
Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til nyhetsoppslag 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
8
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Deltakelse i utvalg og råd
Salten Regionråd har i 2018 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:
- Statskogs regionutvalg:
- Nordland nasjonalparksenter:
- OSO – adm. Samarbeidsorgan:
- Jernbaneforum Nord:
- Valgkomite Salten Regionråd:
- Politirådet:

8.2

Petter Jørgen Pedersen (vara Jørn Stene)
Monika Sande (vara Bjørnar Brændmo)
Trond Loge (vara Bjørn Godal)
Eirik Hopland
Kjersti Bye Pedersen
Asle Schrøder (leder), Sigurd Stormo og Grethe Fjærvoll
Petter Jørgen Pedersen

Felles ansvar i Salten
• 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 koordinator å forholde seg til.
• Ungdom som får oppfølging gjennom Felles Ansvar må samtykke til at politi og foreldre/foresatte får ta del
i oppfølgingen. Dette er med på å synliggjøre at kommunen -som satser på tiltaket-, politiet og hjemmet
har tatt problematikken på alvor.
”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 endring i forhold til uønskede handlinger.
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 Konfliktrådet i Salten er godt innarbeidet og fungerer etter hensikten.
I løpet av 2018 ble det skrevet 114 kontrakter med Felles Ansvar.

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 2018:

-Ronny Borge, styreleder,
Vara: Anne Lise Nordvik
-Tor Håvard Bentzen,
Vara: Thomas Thorshaug
- Mona Hammerfjeld,
Vara: Christina Aas
-Randolv Gryt,
Vara: Bente Haukås

styreleder, samarb.komm. (på valg i 2019)
Sørfold kommune (på valg i 2019)
fungerende leder politiet i Salten (på valg i 2019)
leder U18 – politiet (på valg i 2019)
leder Konfliktrådet (på valg i 2020)
ungdomskoordinator Konfliktrådet (på valg i 2020)
leder oppvekst- og kulturkomitéen, Bodø kommune (på valg i 2020)
nestleder oppvekst- og kulturkomitéen, Bodø kommune (på valg i 2020)

I løpet av 2018 er det blitt gjennomført tre 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.
Årsmelding og regnskap 2018
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8.2.3 Oppgaver og aktivitet i 2018
I løpet av 2018 ble det totalt skrevet 114 kontrakter med Felles Ansvar i Salten:
Utenfor straffesak
77
Påtaleunnlatelse
11
Ungdomsoppfølging 27
Ungdomsstraff
1
Litt forklaring til kategoriene:
•

•
•

«Utenfor straffesak» vil si ungdommer som kommer direkte fra en bekymringssamtale hos politiet, hvor det er
avdekket forhold som gjør at man tenker videre oppfølgning kan være lurt, eller at andre samarbeidspartnere
har videresendt ungdommen til oss -eventuelt at foreldre eller andre rundt ungdommen tar direkte kontakt med
FA.
«Påtaleunnlatelser» er blitt gitt i f.eks førstegangs brukersaker, og ved andre mindre lovbrudd. I løpet av 2018,
er imidlertid flere og flere av disse sakene ikke gått direkte til påtaleunnlatelse med vilkår FA, men blitt
gjennomført som «ungdomsoppfølging» gjennom Konfliktrådet.
I «Ungdomsoppfølging» og «Ungdomsstraff», som er en straffegjennomføring i regi av Konfliktrådet, er FA inne
som tiltak der det er rus involvert.

Tabellen under viser en oversikt over hvilke kommuner ungdommene er hjemmehørende i:

Kommune
Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen
Sørfold
Røst
Værøy
Til sammen

Antall
kontrakter
1
79
19
1
4
4
0
2
1
2
0
1
114

Annen aktivitet i 2018
Felles Ansvar ønsker å være en samarbeidspart for alle kommunene i Salten. Selv om det ikke alltid resulterer i
en kontrakt, er vi ofte «sparringspartner» til ulike samarbeidende aktører.
Vi ønsker også å bidra på foredragsfronten, med aktuelle tema. I 2018 har vi dessverre måttet takke nei til flere
forespørsler, fordi vi ikke har hatt mulighet tidsmessig. Vi har også for første gang ikke kunne gi et tilbud til flere
ungdom over 18 år som ønsket oppfølging, eller ungdom som ønsket å forlenge kontrakten med Felles Ansvar ut
over de oppsatte 6 månedene.
MEN, i løpet av 2018 har vi – i tillegg til et rekordår på antall kontrakter – gjennomført:
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•

Foredrag om nettvett for alle ungdomsskoleelever og foresatte på Ørnes, Rødøy og Glomfjord

•

Foredrag/ workshop om narkotika for alle ungdommer og foresatte på Røst

•

«Dialogkafe» med ungdom og foresatte på Bodøsjøen skole. Dette er et «pilotprosjekt» i samarbeid med
Bodø- og Bodin VGS. Tanken er at det er et tilbud alle skolene i Bodø skal få på årlig basis. Skolekontoret i
Bodø har overtatt den videre planleggingen.

•

Informasjonsmøter med tverrfaglige team ved skolene Alstad, Hunstad, Tverlandet, Saltvern, Bankgata,
Bodøsjøen. Disse er gjennomført i samarbeid med politiet.

•

Kurs om rusreformen som er under utarbeidelse, og deltatt på nasjonal konferanse om ungdom og cannabis.

•

Paneldebatt under «Lytring» i Stormen, hvor temaet var legalisering av cannabis.
Årsmelding og regnskap 2018

•

Studietur til Stockholm i regi av Regionrådet, med besøk hos et lignende tiltak som FA i Nacka kommune.

•

Månedlige møter i forumet TTI (Tidlig Tverrfaglig Intervensjon). Et tverrfaglig samarbeid bestående av
deltakere fra politiet, Barnevernet i Bodø, Utekontakten, Helsesøstertjenesten, Foyer og Felles Ansvar.

8.2.4 Samarbeidspartnere
Felles Ansvar samarbeider tett med

•
•
•
•
•
•

Politiet /U18
Konfliktrådet
Barnevernet
Rusteamet/ TRUprosjektet
«Ny Giv» i regi av Kirkens Bymisjon
NKS Veiledningssenter for pårørende

8.2.5 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 linker/samarbeids-partnere og
kontaktinfo.

8.3

Salten Invest AS
Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte investeringer i en tidlig
fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for avkastning. Selskapet skal også kunne
investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselskaper.
Salten Invest AS har fokusert på den målgruppen som mandatet tilsier. Dette innebærer høy risiko knyttet til
de enkelte investeringene, og høy risiko på porteføljen som helhet på grunn av størrelsen på fondet. Det har
vært en jevn tilgang på spennende prosjekter også i løpet av 2018. Det er gjennom året investert i 2 nye
bedrifter. Salten Invest holder nå tilbake tilgjengelig kapital til å gjennomføre oppfølgingsinvesteringer. Det er
i Saltenregionen et stort behov for den type kapital som Salten Invest AS tilbyr, og både styret og
administrasjonen i Salten Invest har i 2018 arbeidet sammen med samarbeidspartnere for å sikre at det
etableres nye fond som tilbyr denne type kapital.

8.3.1 Styret
Styret i Salten Invest AS har i 2018 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 2018.

8.3.2 Styrets arbeid
Styret har i 2018 behandlet 31 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer og andre forhold
knyttet til driften av selskapet. Gjennom Salten Invest AS har nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase
de siste årene kunne fått tilført egenkapital, kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere
bedriftenes vekst og lønnsomhetspotensial.
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.

Årsmelding og regnskap 2018
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8.3.3 Investeringer
Ved utgangen av 2018 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrifter:
-

8.4

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, Bodø
CompanyCast AS, Bodø
Ysteriet Kro & Scene AS, Bodø
Minmemoria AS, Bodø
Extensor Holding AS, Bodø
Villhjerte AS
Pronord Marine AS

Salten Friluftsråd

8.4.1 Organisering
Fra 1. januar 1998 har Salten Friluftsråd vært et permanent underutvalg av Salten Regionråd. Salten
Friluftsråd ledes av et råd på 11 oppnevnte representanter og et arbeidsutvalg på 4 personer. Årsmøtet
utgjøres av Salten Regionråd.

Salten Friluftsråd

Representanter

Arbeidsutvalg

Beiarn kommune
Bodø kommune
Fauske kommune
Gildeskål kommune
Hamarøy kommune
Meløy kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Sørfold kommune
FNF Nordland

Rune Jørgensen
Ida Maria Pinnerød fra mai
Nils Christian Steinbakk
Cecilia Lundbakk
Bente Melby Ness
Ola Arnfinn Loe
Kim Mietinen
Morten Mehus
Lars Kr. Evjenth
Erling Solvang

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Observatør:

Observatør:

FNF Nordland

Lars Kr. Evjenth
Bente Melby Ness
Ola Arnfinn Loe fra mai
FNF Nordland

Ansatte
Faglig leder:
Bjørn Godal
Prosjektleder:
Trond Loge (50%)
Prosjektleder:
Annette D. Hals
Prosjektleder:
Knut Berntsen
I tillegg er det kjøpt kontortjenester fra
Salten Regionråd

8.4.2 Salten Friluftsråds hovedoppgaver i 2018
Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag:
▪ ”Robuste Salten-onga”, Lærende nettverk for barnehager, alle kommunene i Salten utenom Saltdal.
Prosjektledelse
▪ Helsefremmende skoler i Nordland: Prosjektledelse; Salten har nå flest og størst andel helsefremmende
skoler og barnehager i landet
▪ Gjennomført en master i aktivitet- og bevegelse ved NTNU
▪ Oppfølging forsøk med friluftsliv i videregående skole ved Knut Hamsun VGS
▪ Gjennomført kurs i ulike friluftslivs- og helsefremmende tema for til sammen 1500 ansatte i barnehage og
skole i Salten.
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Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging:
▪ Friluftsskoler i Meløy, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Sørfold og Hamarøy, samarbeid med kommunene.
Friluftsrådet arrangerte friluftsskole i egen regi i Bodø
▪ Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Hamarøy
▪ Etablert 55 forførende friluftsmål i samtlige medlemskommuner, med blant annet en artikkelserie i AN,
nettbasert informasjon og elektronisk turkonkurranse i samarbeid med medlemskommunene, Visit Bodø
og Samferdselsavdelingen i NFK
▪ Videreutviklet elektronisk turtelling (Telltur.no) flere i medlemskommunene
▪ Videreutviklet Sykkel i Salten, blant annet med tilpasning av trasévalg til nytt samferdselskart og
dokumentasjon av sykkeltraséene sør for Bodø
Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser:
▪ Sluttført manus på nasjonal veileder for helhetlig planlegging av friluftslivets ferdselsårer
▪ Kartlegging og verdisetting av friluftslivsareal. Fokus på bruk og revisjon
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd.

8.5

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. Kultursamarbeidet har i 2018 jobbet med prosjekter for alle aldersgrupper.

8.5.1

Organisering
Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ti medlemskommunene og er ansvarlig for virksomheten
mellom årsmøtene. I 2018 har kulturutvalget hatt ett møte og arbeidsutvalget hatt ett møte. Årsmøtet utgjøres
av Salten Regionråd.
Salten Kulturutvalg

Representanter

Vararepresentanter

Beiarn kommune
Bodø kommune
Fauske kommune
Gildeskål kommune
Hamarøy kommune
Meløy kommune
Rødøy kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Sørfold kommune

Janne Berntsen
Ingrid Lien
Vegard Setså
Janette Festvåg
Arne André Solvang
Bjørn Seljeseth
Anita Lykkja
Sverre Breivik
Arne B Vaag
Kolbjørn Mathisen

Ågot Eide
Hege Næss Grøtterud
Ørjan Olsen
Heidi Bakke
Ane Thorp Steinsvåg
Grete Stenersen
Henriette Veronica Berge Blix
Lena Cathrin Olsen
Liv Rigmor Eidissen
Bente Braaten

Leder for kulturutvalget har vært Sverre Breivik og nestleder Janne Berntsen.
Arbeidsutvalget har bestått av Sverre Breivik (Saltdal), Arne André Solvang (Hamarøy), Heidi Bakke
(Gildeskål), Janne Berntsen (Beiarn) og Hege Næss Grøtterud (Bodø).
Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. Gildeskål hadde ledervervet for kulturskolenettverket. Det ble ikke
avholdt møter i nettverket i 2018.
2018 var preget av sykefravær i kultursamarbeidet. Faglig leder var i perioden 14. februar til 1. september 100 %
sykemeldt. Tilstedeværelsen økte gradvis utover høsten og i desember var hun tilbake i 70 % stilling.
Årsmelding og regnskap 2018
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Hege Næss Klette er faglig leder i Salten Kultursamarbeid. Sekretariatet i Salten Regionråd har bistått med
administrative tjenester og bidro til å opprettholde drift i Den kulturelle spaserstokken, Filmfest Salten og Du-E i faglig
leders sykefravær.

8.5.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2018
Prosjekter
Den kulturelle spaserstokken
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 288 325 kroner i fylkeskommunale midler for 2018. Fra
spaserstokken 2017 hadde kultursamarbeidet ett fond på 62 132 kroner. Det ga oss ett totalbudsjett for
spaserstokken i 2018 på kroner 350 457. Disse midlene ga oss tre turneer i Salten med totalt 32 forestillinger og
rundt 1450 tilskuere. Kommunene overført midlene til kultursamarbeidet som sto for koordinering og produksjon også
i 2018. Bodø kommune fikk tildelt egne midler.
I 2018 ble følgende produksjoner sendt på turne:
•

Den siste mohikaner: Konsert med Sørfolds distriktsmusikere, John Kristian Karlsen, Ole- Anders Seines og
Sveinar Aase.

•

Markens Grøde- en høytlesningskonsert: Med Hamsunsenterets husband som består av forteller Solveig
Hirsch, skuespiller Annelise Grindheim og musiker & komponist Johannes Roksand Fauchald

•

På en grønnmalt benk i haven: Musikkteaterforestilling med to av Underholdningsvognas artister.

Filmfest Salten
Prosjektet startet på høsten 2017 med at filmmakere reiste rundt i hele Salten og holdt kurs for alle 10.
trinnselevene og deres lærere. Elevene lånte utstyr og produsert rundt 250 filmer fra ide til ferdig produkt.
Hver skole valgte ut sine beste filmer som ble sendt til juryering. Den 16. og 17. april ble det arrangert
filmvisning på Fram kino og filmgalla i Bodø Spektrum for nærmere 1000 ungdommer. Her var det utdeling av
priser og kulturelle innslag av ungdomsbandene EASY fra Sørfold og Smash Wavet fra Bodø. Arcane Station
var kveldens headliner og fikk starte showet. Vårt faste husband “Moviestars” og konferansier Per Sundnes
var også med.
Fredelige Salten – Du-E
«Du-E» var et visuelt kunstprosjekt i Saltens barnehager hvor hensikten var å rette søkelys på fred, demokratisk
tankesett, toleranse, bekjempe trakassering og hatefulle ytringer med kunst som virkemiddel. Det var totalt 9
kunstnere fra Nordland og 9 barnehager fra Salten med i prosjektet. Prosjektet startet med kick-off i februar hvor
kunstnerne og barnehagene fikk møtes. To workshoper med kunstner ble gjennomført i hver barnehage våren 2018
og det hele ble avsluttet med en stor felles utstilling på Norsk Luftfartsmuseum. Utstillingen ble åpnet i anledning
frigjøringsdagen 8. mai. Til sammen 100 barn, sammen med ansatte og foreldre, hadde funnet veien til museet. 6 av
kunstnerne var også til stede og kastet glans over åpningen i tillegg til innbudte gjester. Utstillingen var tilgjengelig for
luftfartsmuseets gjester frem til slutten av august.
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8.6

Regnskap og økonomi
Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverarbeidet 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 godkjent høsten 2017.

•

Lønnskostnadene er lavere enn budsjettert. Dette skyldes delvis to langtidssykemeldinger i løpet av
året.

Årets regnskapsmessige resultat
Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 454 973 kr. Dette resultatet fordeler seg
som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter:
Sekretariatet

Drift/adm.

456 544 kr

Pro 106 Kurs / konferanser

1 555 kr

Pro 169 Lederkurs

- 594 kr

Pro 190 Europakontor

- 2532 kr

Felles Ansvar

Drift/adm.

kr

Salten Friluftsråd

Drift/adm.

kr

Prosjekter med avsluttende regnskap

kr

Drift/adm.

kr

Salten Kultursamarbeid
Sum

454 973 kr

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig:
•

Overføringer fra AUs disposisjonsfond til ulike prosjekter

•

Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader pga langtidssykemelding

Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU

Mindreforbruk/merforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende:
- Pro. 100 Sekretariatet. Mindreforbruk (456 544). Dette skyldes hovedsakelig langtidssykemelding av en ansatt.
Årsmelding og regnskap 2018
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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
1 303 795 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 ble 768 000 kr
disponert i 2013 (kr 150 000 ble ikke benyttet), 100 000 kr disponert i 2014, kr 0 i 2015, 150 000 i 2016, og kr
0 i 2017 og 2018. Saldo pr. 31.12.2018 er 832 000 kr.

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd
Samarbeidskommunene bidro i 2018 med til sammen 7 203 481 kr i overføringer og refusjoner til Regionrådets
samlede virksomhet. Dette utgjorde om lag 58 % av omsetningen på 12 412 908 kr.

Bodø, 31.12.2018 / 16.5.2019
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Petter Jørgen Pedersen
leder

Ida Maria Pinnerød
nestleder

Jørn Stene

Lars Kr. H. Evjenth

Rolf Kåre Jensen

Kjersti Bye Pedersen
daglig leder
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