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1 Innledning 
Ved utgangen av 2019 kunne Salten Regionråd se tilbake på 30 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 2019, inkludert Salten Kultursamarbeid, Salten 

Friluftsråd og Felles Ansvar i Salten. 

Hovedfokus i 2019 har vært  

- samferdsel 

- ryddeprosjekt i Salten 

- etablering av prosjektet «Ett digitalt Salten» 

- oppstart av prosess rundt nye Saltenstrategier 

- oppfølging av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor i Brussel 

- oppfølging av samarbeidsavtale med Nord universitet 

- ulike prosjekter i regi av Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid 

- oppfølging av ungdom i regi av Felles Ansvar i Salten 

- anbud vedrørende flytting i nye lokaler 

Også i 2019 har Salten Regionråd jobbet målrettet med samferdsel. Det er blant annet gitt høringsinnspill 

til viktige fylkesveier for næringstransport, tiltak for godstransport langs bane, Jernbanedirektoratets 

utredning om Nord-Norgebanen og Nasjonal Transportplan 2022-2033. 

Regionrådet har også engasjert seg politisk i saker som blant annet lovfestet responstid for ambulanse, 

etablering av Sjunkhatten folkehøgskole, videreføring av friluftsfag ved Knut Hamsun VGS og 

skattlegging av vannkraftverk.  

I regionrådets møte i Bodø i februar 2019 ble Indeks Nordland 2019 med særlig vekt på Salten presentert 

av prosjektleder Erlend Bullvåg. I samme regionrådsmøte fikk vi også besøk av professor Jan Fridtjof 

Bernt som delte sin kunnskap om kommunalretten etter vedtakelsen av ny kommunelov. Her fikk 

regionrådet en grundig innføring i hva endringene i loven vil bety for kommunene og det interkommunale 

samarbeidet i Salten. 

I juni møttes regionrådet i Steigen, og fikk her blant annet besøk av Ungt Entreprenørskap i Nordland v/ 
daglig leder Steve Hernes og adm. dir. i UE Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. Ungt Entreprenørskap er 
en ideell landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre 
aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet og skaperglede.  

I november møttes det nyvalgte regionrådet til konstituerende møte i Saltdal. Her var eierstyring av 
kommunale og interkommunale selskaper et av de sentrale temaene, og KS v/seniorrådgiver Arild Stana 
og Bærum kommune v/ finansforvalter Christian V. Dahl delte sine erfaringer om temaet.  
Under møtet ble det også en enkel markering av at Salten Regionråd i 2019 kunne feire 30 årsjubileum 
som samarbeidsorgan. 

Oppsummert har 2019 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 Salten-
kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning frem til valget i 2019:  

 

Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann  

Beiarn Monika Sande Gudbjørg Navjord Ole Petter Nybakk 

Bodø Ida Pinnerød Grethe Monica Fjærvoll  Rolf Kåre Jensen  

Fauske Jørn Stene  Ottar Skjellhaug Geir Mikkelsen   

Gildeskål Petter J. Pedersen  Hilde F. Johansen Helge Akerhaugen  

Hamarøy Jan-Folke Sandnes  Rigmor Lien Eirik Hopland 

Meløy Sigurd Stormo  Per Frøskeland Adelheid Kristiansen 

Rødøy Olav Terje Hoff Anita Tustervatn Kitt Grønningsæther 

Saltdal Rune Berg Anne Britt Sletteng Ronny Seljeseth  

Steigen Asle Schrøder Fred Eliassen Tordis Langseth  

Sørfold Lars Kr. H. Evjenth Anne Lise N. Arntzen Stig Holtedahl 

 

Etter valget ble sammensetningen slik: 

Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann  

Beiarn Monika Sande Håkon Sæther Ole Petter Nybakk 

Bodø Ida Pinnerød Lars Vestnes  Rolf Kåre Jensen  

Fauske Marlen Rendall Berg  Hilde Dybwad Geir Mikkelsen   

Gildeskål Bjørn Magne Pedersen  Silje Nordgård Helge Akerhaugen  

Hamarøy Britt Kristoffersen  Filip Mikkelsen Eirik Hopland 

Meløy Sigurd Stormo  Jim Helge Andersen Adelheid Kristiansen 

Rødøy Inger Monsen Jimmy Engen Krogh Kitt Grønningsæther 

Saltdal Rune Berg Ann Kristin Larsen Ronny Seljeseth  

Steigen Aase Refsnes Øystein Laxaa Tordis Langseth  

Sørfold Gisle Hansen Kolbjørn Mathisen Stig Holtedahl 

 

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2019 – 2023. 

Regionrådet har i 2019 hatt 3 møter og behandlet 57 saker.   

  

2.2 Styrets sammensetning 

Styret forbereder saker for Regionrådet. I 2019 har styret hatt følgende sammensetning frem til valget: 

Leder Petter Jørgen Pedersen ordfører  Gildeskål kommune 

Nestleder Ida Pinnerød ordfører  Bodø kommune 

Medlem Lars Kr. H. Evjenth ordfører  Sørfold kommune  

Medlem Jørn Stene ordfører  Fauske kommune 

Medlem Rolf Kåre Jensen rådmann  Bodø kommune 

Varamedl. Monika Sande ordfører  Beiarn kommune  
Varamedl. Tordis Sofie Langseth rådmann  Steigen kommune 
 
Etter valget ble sammensetningen slik: 

Leder Ida Pinnerød ordfører  Bodø kommune 

Nestleder Rune Berg ordfører  Saltdal kommune 

Medlem Bjørn Magne Pedersen ordfører  Gildeskål kommune  

Medlem Marlen Rendall Berg ordfører  Fauske kommune 

Medlem Rolf Kåre Jensen  rådmann  Bodø kommune 
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Varamedl. Sigurd Stormo ordfører  Meløy kommune  
Varamedl. Tordis Sofie Langseth rådmann  Steigen kommune 
 

Styret har hatt 6 ordinære møter og 2 e-postmøter og behandlet 66 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.  

 
 

3 Ansatte 
I tillegg til daglig leder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2019: 

Sekretariatet Stilling  Kontorsted 

Heidi Robertsen Prosjektleder  Bodø 
Judith Stordal Konsulent (50 % til 1.3.2019)  Bodø 

Salten Friluftsråd 

Bjørn Godal Faglig leder   Leinesfjord 
Trond Loge Prosjektleder (50% til 1.2.2019)   Rognan  
Annette Digermul Hals Prosjektleder   Bodø 
Knut Berntsen Prosjektleder   Nesna 

Felles Ansvar i Salten 

Ingunn Dalen Faglig leder  Bodø  
Rune Røbekk Prosjektleder ruskontrakt  Bodø 

Salten Kultursamarbeid 

Hege Næss Klette Faglig leder  Bodø  

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

 

4 Kontorforhold / arbeidsmiljø 
Kontorsted for sekretariatet har vært i leide lokaler i Teamgården, Prinsens gt. 113A, i Bodø frem til 1. 
oktober 2019. Etter en anbudsrunde med tre tilbydere, valgte Salten Regionråd å flytte i nye lokaler i 
Sjøgata 27 i Bodø.  

Friluftsrådet leier lokaler i rådhuset i Steigen.  

Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.  

Arbeidsmiljøet ved kontorene i Bodø og i Leinesfjord er godt. Det samme gjelder samarbeidsforholdet 
mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.  

Sykefraværet i bedriften har i 2019 vært på 5,7%.  

Salten Regionråd har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 
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5 Likestilling 
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2019 er 60 % kvinner og 40 % menn. 
 

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. 

I 2019 er nesten all fakturabehandling overført til elektronisk behandling i Visma i samarbeid med 
regnskapskontoret i Bodø kommune.  

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 2019 er det gjennomført 2 kontormøter. I tillegg er det arrangert påskelunsj og julelunsj.  

Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. 

8 Virksomheten i 2019 
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 2019: 

8.1.1 Høringsuttalelser 

Regionrådet / styret har i løpet av 2019 gitt 8 uttalelser: 

• høringsinnspill vedr. viktige fylkesveier for næringstransport 

• tilslutning til Jernbaneforum Nord sin uttalelse vedr. tiltak for godstransport langs bane 

• uttalelse vedr. lovfestet responstid for ambulanse 

• uttalelse vedr. Sjunkhatten folkehøgskole 

• høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets utredning «Ny jernbane Fauske – Tromsø» 

• tilslutning til uttalelse vedr. videreføring av friluftsfag ved Knut Hamsun VGS 

• innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) 2022 – 2033 

• Høringsuttalelse til NOU 2016:16 Skattlegging av vannkraftverk 

Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Møter». 



 

 

Årsmelding og regnskap 2019  7 

 

8.1.2 Møter med Fylkesråd for samferdsel 

Styret møtte Fylkesråd for samferdsel 3. mai, 10. oktober og 25. november 2019. I disse møtene ble det 

gitt innspill til NTP 2022 – 2033 og orientert om hvilke utfordringer og potensiale vi har i Salten. 

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 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.  

Styret i Salten Regionråd har 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. 

8.1.4 Samarbeidsavtale med Nord universitet 

Salten Regionråd inngikk i 2018 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 oppnevnte Ida Maria Pinnerød, Lars Kr. H. Evjenth 

og Geir Mikkelsen til å sitte i samarbeidsforumet. Samarbeidsforumet ønsket å ha fokus på følgende tema: 

- Utvikle en masterplan for «blå» utvikling. 
- Jobbe for et bedre og tettere samarbeid mellom Nord universitet og kommunene omkring 

praksisplasser i primærhelsetjenesten for studentene ved sykepleierutdanningen. 
- Utvikle et samarbeid innenfor reiselivet, som igjen skal bidra til en positiv utvikling på dette 

området. 

Samarbeidsforumet hadde møter vedrørende avtalen i januar og mars 2019.  

8.1.5 Jernbaneforum Nord og Jernbanedirektoratet 

Jernbaneforum Nord (inkludert Ofotbanen) ble våren 2014 reetablert, og ledes av fylkesråd for samferdsel. 

Nordland fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen. 

Referansegruppa for Nord-Norgebanen møtte Jernbanedirektoratet i Tromsø i mars 2019, hvor Salten 
Regionråd har deltatt.  

Salten Regionråd møtte Jernbanedirektoratet den 2. april 2019 på Værnes, hvor videre utvikling av 
Nordlandsbanen og Saltenpendelen var tema. 

8.1.6 Grenseoverskridende samarbeid 

Salten Regionråd er medlem i Barents Veg Forening. I 2019 har sekretariatet deltatt på møter vedrørende 

et nytt Kolarctic prosjekt, men det ble i april klart at søknaden ikke nådde opp blant de 64 søkerne. Det 

var kun 8 prosjekt som fikk støtte. 

Sekretariatet i foreningen er lagt til Luleå, og det jobbes med å se på andre samarbeidsprosjekter. 

Årskongressen i 2019 var lagt til Kandalaksja i juni, men ble avlyst pga. manglende visum for norske 
deltakere. 

8.1.7 Ryddeprosjekt i Salten 

Alle kommunene i Salten sluttet seg til ryddeprosjektet i 2017. Vedtak om deltakelse er forankret 

politisk/administrativt.  

I november 2018 ble det klart at representantskapet i IRIS Salten IKS bevilget 1 mill. til prosjektet for 

årene 2019 og 2020. 
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Rødøy kommune fikk ved inntreden i Salten Regionråd i 2018 tilbud om å delta i prosjektet, men valgte i 

2019 å takke nei til dette av kapasitetsmessige årsaker. 

I 2019 ble det ryddet i kommunene Bodø, Gildeskål, Hamarøy, Meløy og Salten. Rydding i de resterende 

kommunene vil bli gjort i 2020. 

Det er inngått samarbeid med Statens Vegvesen om etterrydding av utsiktspunktene etter at 

prosjektperioden er over.  

8.1.8 Kontaktmøter  

I februar møtte regionrådet styreleder for Indeks Nordland, dekan Erlend Bullvåg, som presenterte årets 

indeks med vekt på Salten. I samme regionrådsmøte fikk vi også besøk av professor Jan Fridtjof Bernt 

som delte sin kunnskap om kommunalretten etter vedtakelsen av ny kommunelov. 

I juni møtte regionrådet Ungt Entreprenørskap i Nordland v/ daglig leder Steve Hernes og adm. dir. i UE 
Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. Regionrådet fikk også besøk av Fauna KF v/ prosjektleder Mathilde 
Winther og Anne F. Stenhammer som orienterte om status i arbeidet met etablering av Sjunkhatten 
Folkehøgskole. 

I november møtte regionrådet KS v/seniorrådgiver Arild Stana og Bærum kommune v/ finansforvalter 
Christian V. Dahl som begge snakket om eierstyring av kommunalt eide selskaper og delte sine erfaringer 
om temaet. Vi møtte også Norges Fiskarlag i samme møte. 

8.1.9 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 2019 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. I 2019 ble det satt av 1 mill. kroner til 

digital infrastruktur. Ved utgangen av 2019 har fondet en udisponert rest på ca. 900 000,- kr. 

8.1.10 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) Saltdal kommune – varaordfører    

Helge D. Akerhaugen  Gildeskål kommune – rådmann    

Børge Bøyum   Bodø Industri – direktør    

Stephen Fu   Galvano Tia – styreleder    

Bente Ludvigsen  Steigen Vekst – direktør  

Tore Bjørnvik   Meløy Arbeidstreningssenter – direktør 

 

Arbeidsgruppens anbefalinger ble sendt til bedriftene for innspill i november, og saken ble sluttbehandlet i 

regionrådet i juni 2019 med en oppfordring til kommunene om å jobbe videre med saken opp mot sine 

bedrifter. 

 

8.1.11 «Ett digitalt Salten» 

Regionrådet besluttet i 2019 å igangsette et 3-årig samarbeidsprosjekt som gjelder digitalisering. 

Bakgrunnen er et ønske fra kommunene om å samarbeide i større grad enn tidligere i forhold til 

oppgaveløsning og leveranse innenfor ulike tjenesteområder, hvor hovedmålet er «En enklere hverdag 

for innbyggere og næringsliv i Salten».  
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Prosjektet skal ta utgangspunkt i Stortingingsmeldingen «Digital agenda for Norge — IKT for en enklere 

hverdag og økt produktivitet», den nasjonale strategien «Én digital offentlig sektor» og KS’s 

digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner, og gjøre nødvendige tilpasninger til Salten.  

I 2019 har det vært jobbet med å definere rammeverket for prosjektet, samt å få på plass finansieringen.  

Dette har vi lyktes med og prosjektet finansieres gjennom bidrag fra Regionalt Næringsfond for Salten, 

Iris-fondet og egenandel fra kommunene. Det er også gjort forberedelser i forhold til rekruttering av 

prosjektleder. 

 

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

 

Deltakelse i utvalg og råd 

Salten Regionråd har fram til valget 2019 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: Eirik Hopland  

- Jernbaneforum Nord: Kjersti Bye Pedersen 

- Valgkomite Salten Regionråd: Asle Schrøder (leder), Sigurd Stormo og Grethe Fjærvoll 

- Politirådet: Petter Jørgen Pedersen 

 

Salten Regionråd har etter valget 2019 deltatt med oppnevnt representant i: 

- Vannregionutvalget for Nordland: Gisle Hansen (vara Hilde Dybwad) 

- Nordlandsmuseets råd: Mette Bjørnvik (vara Kjersti Bye Pedersen)  

- DA Bodøs programråd: Marlen Rendall Berg (vara Sigurd Stormo) 

- Statskogs regionutvalg: Rune Berg (vara Monika Sande) 

 Britt Kristoffersen (vara Elin Eidsvik) 

- Nordland nasjonalparksenter: Annette Hals (vara Kjersti Bye Pedersen) 

- OSO – adm. Samarbeidsorgan: Geir Mikkelsen  

- Jernbaneforum Nord: Kjersti Bye Pedersen 

- Valgkomite Salten Regionråd: Monika Sande (leder), Lars Vestnes og Hilde Dybwad 

- Politirådet: Ida Pinnerød 

 

 

8.2 Felles Ansvar i Salten 

• Felles Ansvar er et lavterskeltilbud for ungdom mellom 12 år og 18 år. Den øvre aldersgrense er ikke endelig – 
det gjøres vurderinger i hvert enkelt tilfelle. 

• Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte motivere til endring. 
Bekymringen kan være rus og eller annen bekymringsfull utvikling. 

 

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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• Et samarbeid er vanligvis på 6 mnd. på bakgrunn av bekymring fra politi, barnevern, skole, foreldre mm. eller i 
forbindelse med straffesak. 

• Tiltaket er ett spleiselag av kommunene i Salten: Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Saltdal, Beiarn, 

Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Røst, Værøy. Tiltaket er derfor gratis å bruke. 

• 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. 

• Felles Ansvar er et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene 

”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 2019 ble det skrevet 98 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 2019: 

   Ronny Borge, styreleder, samarb.komm. (på valg i 2021)  
 Vara: Synnøve Pettersen, Bodø kommune (på valg i 2021) 

 
-Tor Håvard Bentzen, fungerende leder politiet i Salten - frem til 31.8.20. 
- Robin Johnsen, geografisk driftsenhetsleder Salten - fra 1.9.20 (på valg i 2021)  
 Vara: Thomas Thorshaug, leder U18 - politiet (på valg i 2021)  

 
       -Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet (på valg i 2020)  

                      Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet (på valg i 2020)  
 

                    -Randolv Gryt, Bodø kommune (på valg i 2020)  
 Vara: Bente Haukås, Bodø kommune (på valg i 2020) 

 
I løpet av 2019 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 10 Saltenkommunene.  
 

8.2.3 Oppgaver og aktivitet i 2019 

I løpet av året har vi observert det som kan virke som en økt aksept blant ungdom med tanke på illegal 
rus. Ungdommen er yngre (under 15 år) og de tester ikke bare ut hasj. Stoffer som før var forbundet med 
eldre og «hardere» rusmisbrukere, er i større grad normalisert og brukes av unge ungdommer, for 
eksempel amfetamin, LSD, MDMA, reseptbelagte rusmidler. 

Vi ser at den økte aksepten ofte henger sammen med informasjon ungdom «siler» fra media i forbindelse 
med avkriminaliseringsdebatten, en debatt som vi mener har manglet differensiering og informasjon rettet 
mot de yngste.  

MEN det er viktig å presisere at de fleste ungdommene faktisk holder seg borte fra rus. Norge ligger 
faktisk helt i bunn av statistikken med tanke på ungdom som prøver ut narkotiske stoffer.  
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Hovedargumentet til de vi er ute og møter, er at de takker nei fordi det «ikke er lov». Dokumentert 
forskning av rusens skadevirkninger, spesielt på unge tenåringshjerner, er ikke like synlig i 
argumentasjonen. Vi er derfor spent på hva Rusreformutvalget lander på, etter at NOU 2019:26 – 
«Rusreform - Fra straff til hjelp» har vært ute på høring. 

 

I løpet av 2019 ble det totalt skrevet 98 kontrakter med Felles Ansvar i Salten: 

  Utenfor straffesak 59 

  Påtaleunnlatelse 7 

  Ungdomsoppfølging 31 

  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 
2019, 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 

Antall 
kontrakter 

Beiarn 1 

Bodø 65 

Fauske 16 

Gildeskål 4 

Hamarøy 4 

Meløy 3 

Rødøy 0 

Saltdal 2 

Steigen 1 

Sørfold 0 

Røst 0 

Værøy 2 

Til sammen 98 

 
 
Annen aktivitet i 2019 

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 som skole, 
barnevern, BUP mm, i tillegg til foresatte. På det feltet har vi i løpet av året vært i kontakt med alle 
kommunene. Vi ønsker også å bidra på foredragsfronten, med aktuelle tema.  

I løpet av 2019 har vi: 

• Vært foredragsholder på fagdag om rus for alle lærere i VGS i Salten på Nord Universitet 

• Deltatt på fagdag om «Islandsmodellen» i Trondheim 

• Deltatt på erfaringskonferanse om Ungdomsoppfølging/-straff i Oslo 

• Presentert «Felles Ansvar –modellen» for regionrådene i Nordland 

• Holdt foredrag på samarbeidsmøte for Bodø & Bodin VGS og Beiarn & Bodø kommune 

• Hatt hospitering av politistudenter 
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• Hatt artikler på trykk i Avisa Nordland, BodøNU og Politiets Kriminalitetsforebyggende Forum. 

• Vært deltaker i Koordineringsgruppene (KOG) til Konfliktrådet- i Bodø og på Fauske 

• Månedlige møter i forumet TTI (Tidlig Tverrfaglig Intervensjon) i Bodø.  Et tverrfaglig samarbeid 
bestående av deltakere fra politiet, Barnevernet i Bodø, Utekontakten, Helsesøstertjenesten, Foyer 
og Felles Ansvar. Denne modellen er også noe vi ønsker å få implementert i alle kommunene 
fremover. 

 

8.2.4 Samarbeidspartnere 

Politiet /U18 

Politiet er ofte de som kommer først i kontakt med ungdommer som har begått lovbrudd. De har 
bekymringssamtaler, etterforsker straffesakene og melder inn aktuelle kandidater til Felles Ansvar. U18 
vurderer aktuelle ungdommer som er i kontakt med dem ved bekymringssamtalen. Disse vil kunne få 
tilbud om oppfølging gjennom Felles ansvarsmodellen som en frivillig kontrakt uten at straffesak 
opprettes. 

Konfliktrådet 

Felles Ansvar og Konfliktrådet har en faglig tilknytning som er i samsvar med retningslinjene i 
samarbeidsavtalen. 

I tillegg bidrar Felles Ansvar inn i stormøter og oppfølgingsteam i forbindelse med ungdomsoppfølging/ 
ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet. Faglig leder i Felles Ansvar er medlem av koordineringsgruppene til 
ungdomskoordinator i Konfliktrådet.  

Barnevernet 

Barnevernet er representert i mange nettverksgrupper. De er en naturlig samarbeidspart i arbeidet med 
Felles Ansvar. De har bl.a. som oppgave å vurdere om det er behov for andre tiltak underveis eller i 
etterkant av oppfølging gjennom Felles Ansvar i Salten. Barnevernet bruker også Felles Ansvar som tiltak 
inn i familier. 

MST 

Multisystemisk terapi (MST) er et hjemmebasert behandlingstilbud for familier med ungdom (12-18 år) med 
alvorlige atferdsvansker. MST er et alternativ til plassering utenfor hjemmet.  

MST-teamet jobber på oppdrag fra de kommunale barneverntjenestene, men har også tett samarbeid med andre 
offentlige instanser. Felles Ansvar er ofte inne i etterkant av tilbudet, hvis rus er en av utfordringene. 

Rusteamet/ TRUprosjektet 

Rusteamet er en naturlig samarbeidspartner der kartleggingen avdekker et omfattende rusproblem/ psykiske 
plager. Faglig leder i Felles Ansvar har deltatt i ressursgruppa til prosjektet «Tilgjengelig Rusbehandling for 
Ungdom». Dette er et prosjekt i regi av Rusteamet for tverrfaglig tilrettelegging for et best mulig tilbud til rusutsatt 
ungdom. 

Foyer 

Foyer er et tilbud til ungdom mellom 16 og 23 år som er - eller står i fare for å bli - bostedsløse, og har behov for 

hjelp og veiledning. Foyer er tilknyttet barneverntjenesten i kommunen. Foyer tilbyr bolig, veiledning og bistand til 

koordinering, tilrettelagt den enkelte ungdommen, slik at det er lettere for ungdommen å få oversikt og ta styring i 

eget liv. Foyer er rusfritt, og Felles Ansvar er en samarbeidspart hvis ungdommer tilknyttet Foyer ønsker bistand 

for å holde seg rusfri. 

Utekontakten 

Utekontakten driver sosialt forebyggende arbeid blant ungdom i Bodø med hovedfokus på risikoutsatte unge. 
Tjenesten bidrar med fleksible tiltak, og utgjør en del av kommunens lavterskeltilbud overfor ungdom. 

«Ny Giv» 

Ny Giv er et prosjekt i regi av Kirkens bymisjon. De har som mål å gi den enkelte deltaker økt livskvalitet gjennom 
tilbud om sosial aktivitet. Deltakeren følges opp av en veileder som er fagperson på området. Ny Giv har fått  
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tilskudd av midler som er øremerket ungdommer som følges opp gjennom Felles Ansvar. Dette gir oss en unik 
mulighet til å få ungdom i gang med en fritidssyssel. 

NKS Veiledningssenter for pårørende  

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge er et gratis lavterskeltilbud for pårørende til 
rusmiddelavhengige. Veiledningssenteret kan tilby pårørende til ungdommer i Felles Ansvar bistand og 
veiledning. 

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/samarbeidspartnere og 
kontaktinfo.  

Vi er også på Facebook – «Felles Ansvar i Salten» - www.facebook.com/fellesansvar/ 

 

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 2019, selv om det gjennom året ikke 
er investert i nye bedrifter.  Salten Invest AS holder nå tilbake tilgjengelig kapital til å gjennomføre 
oppfølgingsinvesteringer.  

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. Det er i Saltenregionen et stort behov for den type kapital som Salten Invest AS 
tilbyr, og både styret og administrasjonen i Salten Invest AS er av den oppfatning at det bør arbeides med 
å få etablert et nytt fond som tilbyr denne type kapital. 

8.3.1 Styret 

Styret i Salten Invest AS har i 2019 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 2019. 

8.3.2 Styrets arbeid 

Styret har i 2019 behandlet 23 saker knyttet til oppfølging av investeringer og andre forhold knyttet til 
driften av selskapet.  

8.3.3 Investeringer 
Ved utgangen av 2019 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrifter: 
 
SolbakkTre AS, Beiarn Gigtrigger AS, Bodø 
Choral Practice AS, Bodø CompanyCast AS, Bodø 
Meløy Kapital AS  Minmemoria AS, Bodø 
Nordlandsglimt AS  Extensor Holding AS, Bodø 
Arctic Salt AS, Bodø  Villhjerte AS 
Aminor AS, Meløy  Pronord Marine AS 
 
 

 

http://www.salten.no/
http://www.facebook.com/fellesansvar/
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8.4 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 styre på 10 representanter. FNF og Statskog er konsultative medlemmer i styret. 
Styret har et arbeidsutvalg med 3 personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.   

 

Salten Friluftsråd Representanter Arbeidsutvalg  

Beiarn kommune Rune Jørgensen Leder: Lars Kr. Evjenth 
Bodø kommune Ida Maria Pinnerød fra mai Nestleder: Bente Melby Ness 
Fauske kommune Nils Christian Steinbakk Medlem: Ola Arnfinn Loe  
Gildeskål kommune Cecilia Lundbakk   
Hamarøy kommune Bente Melby Ness   
Meløy kommune Ola Arnfinn Loe Ansatte  

Saltdal kommune Kim Mietinen Faglig leder: Bjørn Godal 
Steigen kommune Morten Mehus Prosjektleder: Knut Berntsen  

Annette D. Hals Sørfold kommune Lars Kr. Evjenth Prosjektleder:  
    
FNF Nordland Ylva Edvardsen   
 Gisle Sæterhaug I tillegg er det kjøpt kontortjenester fra 

Salten Regionråd  Statskog: Harald Rundhaug 
    
    

8.4.2 Salten Friluftsråds hovedoppgaver i 2019 
 
Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag: 
▪ ”Robuste Salten-onga”, Lærende nettverk for barnehager, alle kommunene i Salten utenom Bodø og 

Hamarøy. Prosjektledelse. 
▪ Startet et nytt prosjekt i barnehagene; Ibsens ripsbærbusker og andre buskvekster.  
▪ Helsefremmende skoler i Nordland: Prosjektledelse; Salten har nå flest og størst andel 

helsefremmende skoler og barnehager i landet 
▪ Oppfølging forsøk med friluftsliv i videregående skole ved Knut Hamsun VGS 
▪ Gjennomført kurs i ulike friluftslivs- og helsefremmende tema for til sammen 1100 ansatte i barnehage 

og skole og 3500 unger og ungdommer. 
▪ Fullfræs arrangement i 20 ungdomsskoler. 
 
 
Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging: 
▪ Friluftsskoler i Beiarn, Meløy, Gildeskål, Saltdal, Steigen, Sørfold og Hamarøy, samarbeid med 

kommunene. Friluftsrådet arrangerte friluftsskole i egen regi i Bodø, Fauske og Rødøy. 346 barn og 
unge har deltatt i Salten i år.  

▪ Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Steigen.  
▪ Videreført 55 forførende friluftsmål i samtlige medlemskommuner, med blant annet, nettbasert 

informasjon og elektronisk turkonkurranse i samarbeid med medlemskommunene, Visit Bodø og 
Samferdselsavdelingen i NFK 

▪ Videreutviklet elektronisk turtelling (Telltur.no) i flere av medlemskommunene, I utgangen av 2019 var 
det publisert 246 tellturmål i Salten. 

▪ Videreutviklet Sykkel i Salten 
 
Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser: 
▪ Arbeidet med ferdselsåreplaner i Hamarøy, Steigen, Bodø og Meløy 
▪ Kartlegging og verdisetting av friluftslivsareal. Fokus på bruk og revisjon 
 
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd. 
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8.5 Salten Kultursamarbeid 

Salten Kultursamarbeid er et permanent tiltak underlagt Salten Regionråd. 

Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og 
frivillige organisasjoner arbeide for at Salten skal være en samlet kulturregion der tradisjon og tilhørighet, 
sammen med opplevelse og utvikling, er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i 2019 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 2019 har kulturutvalget hatt to nettverkssamlinger, to styremøter og 
fire møter i arbeidsutvalget. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.     

Salten Kulturutvalg Representanter Vararepresentanter  

Beiarn kommune Janne Berntsen Ågot Eide 
Bodø kommune Ingrid Lien  Hege Næss Grøtterud 
Fauske kommune Vegard Setså Ørjan Olsen 
Gildeskål kommune Janette Festvåg Heidi Bakke 
Hamarøy kommune Arne André Solvang Ane Thorp Steinsvåg 
Meløy kommune Bjørn Seljeseth Grete Stenersen 
Rødøy kommune Svend Leif Einvik Henriette Veronica Berge Blix 
Saltdal kommune Sverre Breivik Lena Cathrin Olsen 
Steigen kommune Arne B Vaag Liv Rigmor Eidissen 
Sørfold kommune Kolbjørn Mathisen  Bente Braaten 

 

Styrets leder 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).  
 
Hege Næss Klette er faglig leder i Salten Kultursamarbeid. Sekretariatet i Salten Regionråd har bistått med 
administrative tjenester. 

 
Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. I 2019 hadde Meløy ledervervet. Det ble avholdt to møter i 
nettverket og en fagsamling for alle ansatte i kulturskolene. Faglig leder hadde ansvar for regnskap og økonomi i 
forbindelse med fagdagen. 

8.5.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2019  

Prosjekter: 
 
Filmfest Salten  
Prosjektet startet på høsten 2018 med at filmskapere reiste rundt i Salten for å holde filmkurs 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 8. og 9. 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 ungdoms- bandene MBVP og Hobbel fra Bodø. Joddski var kveldens headliner og fikk avslutte showet. 
Vårt faste husband “Moviestars” og konferansier Per Sundnes var også med. I løpet av 2019 ble det gjennomført 
en risikoanalyse av arrangementet. Det ble også jobbet mye for å sikre filmfestens fremtid. 
 
Den kulturelle spaserstokken 
Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon på vegne av kommunene. Spaser- stokken i Salten 
fikk tildelt 273 001 kroner i fylkeskommunale midler til produksjoner. Med fondsmidler hadde vi ett totalbudsjett på 
kroner 283 572 for 2019. Midlene ga oss tre turneer med totalt 32 forestillinger og rundt 1120 tilskuere. Bodø 
kommune produserte for egne tildelte midler. Kommunene fikk følgende turneer i 2019: 
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• Latinske toner: Med Gloria Medone på klassisk gitar. Turneen ble gjennomført i samarbeid med 

Canarias Crea som ga artisten reisestøtte. 

• Te for tre: Med Taffelpikene, en treblåsertrio bestående av Sigrid Egtvedt, Nino Felbab og Ingrid 

Åhlander Bennett. 

• Vinterjazz: Med jazzmusikerne England Brooks og John-Kåre Hansen. 
 

Strategi 
Ny strategiplan for perioden 2020 – 2024 ble utarbeidet av faglig leder i samarbeid med arbeidsutvalget på 
bakgrunn av innspillsrunder på nettverkssamlinger i 2017 og 2019. Utkastet til strategi ble sendt på høring til 
nettverkets representanter i april 2019 og ble vedtatt i årsmøtet 6. juni. 
 

Europeisk kulturhovedstad 
Faglig leder var med i gruppen som jobber med kulturelt og kunstnerisk innhold til søknaden om Europeisk 
kulturhovedstad som ble sendt høsten 2019. Henrik S. Dagfinrud ledet arbeidet i gruppen. 
 

Kulturell vandring 
Kommunene Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold deltar på første delprosjekt i den kulturelle vandringen, kalt 
«Tenkebenk». Kommunen og deres DKS koordinator er ansvarlig for praktisk og økonomisk gjennomføring av 
lokalt prosjekt. Delprosjektet var planlagt gjennomført i løpet av skoleåret (DKS året) 2019 – 2020. 

 
10 års jubileum 
I 2018 fylte Salten Kultursamarbeid 10 år. Under nettverkssamlingen i februar 2019 var det en forsinket 
markering. Det ble en hyggelig jubileumsmiddag med representanter fra regionrådet, tidligere prosjektleder 
Lisbeth Glanfield, gaver og bildekavalkade fra tidligere prosjekter. Deler av utstillingen fra Du-E prosjektet ble vist, 
dikt fra Ordsnop prosjektet opplest, det var også opptreden av UKM deltakerne fra Saltdal samt musikalsk innslag 
av Sveinar Aase og Soetkin Baptist. Totalt 29 267 av de avsatte 30 000 ble benyttet. 

 

 
 

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: 

• Inntekter; 

o Andre salgs- og leieinntekter på kr. 208 703 er 

▪ salg av t-skjorter, mathefter og turkart 

▪ egenandel fra kommunene i barnehage- og skoleprosjektet 

▪ deltakeravgift til friluftskoler 

o Overføringer med krav uten motytelser på kr. 6 606 744 (differanse kr. 5 451 744)  

▪ gjelder prosjektmidler vi enten har mottatt fra eksterne aktører eller har hentet fra fond. 
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 2018.  
 

• Kostnader 
 

• Lønn- og sosiale utgifter på kr. 7 301 210 er høgere enn budsjettert (differanse på kr. 1 240 364). 
Dette skyldes blant annet at vi valgte å videreføre prosjektet 630 Helsefremmende skoler også i  
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2019. Dette var ikke avklart da driftsbudsjettet ble vedtatt høsten 2018. 
 

• Kjøp av varer og tjenester på kr. 4 870 464 er høgere enn budsjettert (differanse på kr.3 241 307) 
blant annet fordi; 

o kjøp av inventar til nye kontorer; i mai 2019 fikk vi oppsigelse på vårt leieforhold i 
Teamgården, noe som medførte at vi flyttet ut den 30. september. I den forbindelse har 
vi kjøpt nytt møblement og nytt teknisk utstyr til lokalene. 

o økt husleie pga flytting til nye lokaler 
o innkjøp av nødvendig utstyr til prosjektet «Helsefremmende skoler». 
o kjøp av tjenester i forbindelse med gjennomføring av «Den Kulturelle Spaserstokken» og 

Filmfest Salten i 2019. 
o kjøp av tjenester fra ulike aktører for å få ryddet skog langs veiene i Salten (pro 140). 

Dette var ikke klarlagt da budsjettet ble vedtatt høsten 2018.  

 

Årets regnskapsmessige resultat 

Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 279 839 kr. Dette resultatet fordeler 
seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter: 
 

Sekretariatet Drift/adm. (pro 100) 276 593 kr  

 Pro 106 Kurs / konferanser 3 246 kr   

Felles Ansvar  Drift/adm. kr  

Salten Friluftsråd Drift/adm. kr   

 Prosjekter med avsluttende regnskap kr   

Salten Kultursamarbeid Drift/adm. kr 

Sum  279 839 kr 

 

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 

• Overføringer fra Styrets disposisjonsfond til ulike prosjekter 

• Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader på grunn av langtids sykemelding 

Det foreslås at midlene overføres til Styrets disposisjonsfond 

 

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 
440 925 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, 2018 og 2019.  Saldo pr. 31.12.2019 er 832 000 kr. 

 

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 

Samarbeidskommunene bidro i 2019 med til sammen 7 046 091 kr i overføringer og refusjoner til 

Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde om lag 55 % av omsetningen på 12 912 056 kr.  
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Bodø, 31.12.2019 /  15.5.2020 
 
 
 

Ida Maria Pinnerød Rune Berg  Marlen Rendall Berg 
leder nestleder  
 
 
 
 
Bjørn Magne Pedersen  Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen 
  daglig leder 
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