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1 Innledning 
Ved utgangen av 2014 kunne Salten Regionråd se tilbake på 25 år som samarbeidsorgan mellom 
kommunene i Salten. Dette ble markert under festmiddagen på Saltentinget i oktober 2014, hvor 
flere eksterne samarbeidspartnere var spesielt invitert til å delta på markeringen.  

Hovedfokus i 2014 har vært på samferdsel og den nye kommunereformen som regjeringen har 
bebudet. Salten Regionråd har også hatt fokus på blant annet interkommunale eierstrategier for 
Salten, oppfølging av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor i Brussel, utviklings-
prosjekt for byregioner og samhandling med andre regionråd i fylket. Som et resultat av dette 
hadde Salten Regionråd fellesmøte med Lofotrådet i november. 

Salten Regionråd startet året med å sette fokus på den nye kommunereformen og vedtok i juni å 
sette i gang prosjektet “Mulighetsstudier for Salten”, for å utrede en framtidsrettet og robust orga-
nisering av kommunal sektor i Salten. BDO ble valgt som leverandør/prosessleder og oppstart-
møte for prosjektet ble gjennomført i november.  

1. mai ble ny prosjektleder for samferdsel tilsatt i en tre-årig prosjektstilling, og skal jobbe med 
samferdsel i hele Salten. Arbeidet med å fremme Saltens interesser inn mot Nasjonal Transport-
plan 2018 – 2027 og Regional Transportplan skal ha et særlig fokus, og vi er godt i gang med 
dette arbeidet.  

I juni inngikk Salten Regionråd partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel. 
Kontoret jobber med flere politikkområder som Salten Regionråd og kommunene i Salten har fo-
kus på, blant annet samferdsel i nordområdene, sikkerhet og beredskap og nordområdepolitikk. 
Nord-Norges Europakontor gjør en viktig jobb for å sikre at vi har en nordnorsk stemme inn mot 
EU. 

Salten Regionråd har deltatt i fase 1 for “Utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten”. For-
målet med programmet er å øke kunnskapen om samspillet mellom by og omland for å styrke 
disse områdenes regionale vekstkraft. Kunnskapsinnhentingen ble gjennomført med bistand fra 
Sjurelv & Kufaas og bestod av en litteraturstudie og en intervjustudie. Funnene ble presentert i 
regionrådets møte i september. 

Saltentinget ble gjennomført den 23. – 24. oktober, det 6. i rekken. Hovedtemaene var samferd-
sel og kommunereform, og Saltentinget kunne for første gang ta i mot en statsråd som innleder. 
Kommunal- og moderniseringsminister Jan-Tore Sanner innledet om regjeringens kommunere-
form.  

Videre har det i 2014 vært jobbet med å utarbeide forslag til “Felles strategi for samarbeid og ei-
erstyring i Salten”. Det har blant annet vært gjennomført eieropplæring i alle kommunestyrene i 
Salten som et ledd i utarbeidelsen av strategidokumentet. Eierstrategiene ble lagt fram i region-
rådets møte i september, og dokumentet forventes ferdigstilt i juni 2015.   

Salten Regionråd har gjennom året hatt et tett samarbeid med Nordland fylkeskommune, Politiet i 
Salten og Fylkesmannen i Nordland. Høsten 2014 hadde Salten Regionråd kontaktmøte med fyl-
kesrådet i Nordland, hvor samferdsel og samhandling var hovedtema. 

1. september ble ny prosjektleder for Salten Kultursamarbeid tilsatt, og vi er svært glade for at 
samarbeidet er i full gang igjen etter en periode uten prosjektleder. Kultursamarbeidets kulturelle 
knagg i 2014 har vært prosjektet “Salt-stæmma”, en musikal som ble fremført i forbindelse med 
åpningen av Stormen Kulturhus i Bodø, i november. 

Oppsummert har 2014 vært et innholdsrikt år for Salten Regionråd. Vårt fokus vil være og 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 Sal-
ten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2014:  

Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann  

Beiarn Monika Sande Håkon Sæther Ole-Petter Nybakk 
Bodø Ole Henrik Hjartøy Trud Berg/Ida Pinnerød  Rolf Kåre Jensen  
Fauske Siv Anita J. Brekke Jørn Stene Even Ediassen  
Gildeskål Petter J. Pedersen  Thrond Gjelseth Geir Mikkelsen  
Hamarøy Rolf Steffensen Jan-Folke Sandnes Elin Eidsvik/Odvar Nordnes 
Meløy Per Swensen  Arild Kjerpeseth Jørgen Kampli/Hege Sørlie 
Saltdal Finn-Obert Bentsen Anne Britt Sletteng Elisabeth Larsen  
Steigen Asle Schrøder Thor Holand Roy Hanssen/Torben Marstrand 
Sørfold Lars Kr. H. Evjenth Turid J. Willumstad Kåre Isaksen/ Ørjan Higraff 

 

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2011 – 2015. 

Regionrådet har i 2014 hatt 4 møter og behandlet 58 saker.   

  

2.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2014 har Arbeidsutval-
get hatt følgende sammensetning: 

Leder Rolf Steffensen ordfører  Hamarøy kommune 
Nestleder Ole Henrik Hjartøy ordfører  Bodø kommune 
Medlem Siv Anita J. Brekke ordfører  Fauske kommune  
Medlem Per Swensen ordfører  Meløy kommune 
Medlem Even Ediassen  rådmann  Fauske kommune 
Varamedl. Monika Sande ordfører  Beiarn kommune  
Varamedl. Rolf Kåre Jensen rådmann  Bodø kommune 

Arbeidsutvalget har hatt 5 ordinære møter og 2 e-postmøter og behandlet 64 saker. Vararepre-
sentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.  

 

2.3 Sekretariatsledelse 
Sekretariatet ledes av sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen, som er øverste administrative leder 
for virksomheten.  
 

3 Ansatte 
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2014: 

Sekretariatet Stilling Kontorsted 
Heidi Robertsen Prosjektleder Bodø 
Judith Stordal Konsulent (50 % fra 22.5) Bodø 
Ingelin Noresjø Prosjektleder samferdsel (fra 1. mai) Bodø 

Friluftsrådet 
Trond Loge Daglig leder  Rognan  
Bjørn Godal Prosjektleder  Bodø 
Trygve Snøtun Prosjektleder  Bodø 
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Felles Ansvar i Salten 
Ingunn Dalen Koordinator  Bodø  
Rune Røbekk Prosjektleder ruskontrakt  Bodø 

Salten Kultursamarbeid 

Hege Næss Klette Prosjektleder (fra 1. september)  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 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. I tillegg har ene pro-
sjektlederen kontor ved Rådhuset i Bodø. 

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 virksomhet.  

Sykefraværet i bedriften har i 2014 vært på 2,9.  

Salten Regionråd har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

5 Likestilling 
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2014 er 58 % kvinner og 42 % menn. 
En ansatt er gått over i halv stilling. Det har ikke vært tatt ut permisjon i 2014. 

6 Etiske retningslinjer 
Salten Regionråd har ikke utarbeidet egne etiske retningslinjer, men følger Bodø kommunes ret-
ningslinjer 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 siden 2012 vært sertifisert som miljøfyrtårn. For å bli sertifisert må det job-
bes systematisk med HMS. Sekretariatsleder legger forholdene til rette for HMS-arbeidet. 

Salten Regionråd har egen HMS-håndbok som er gjort tilgjengelig for alle sekretariatets ansatte. 

I 2014 er det gjennomført 6 personalmøter. I tillegg er det arrangert sosiale aktiviteter for de an-
satte i fritiden. 

Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. 

 

8 Virksomheten i 2014 
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 sekre-
tariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2014: 
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8.1.1 Høringsuttalelser 
Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av år 2014 avgitt 12 uttalelser. Av saker som det har 
vært gitt uttalelse til kan nevnes innspill til reform av jernbanesektoren, omfordeling av fylkes-
kommunale midler, fremtidig struktur for høgere utdanning i Nord-Norge, rovviltforvaltningen og 
autorisasjon av sykepleiere utdannet i land utenfor EU/EØS. Uttalelsene er publisert på regionrå-
dets nettside under fanen «Om Salten Regionråd». 

8.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk 
31. januar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og Nordlands-
benken i Bodø. I tillegg til generell orientering om utfordringer i Salten, ble følgende tema tatt opp: 

- Samferdsel (vei, bane, sjø og luft) 
- Sikkerhet og beredskap (flytting av Generalinspektøren, Politianalysen og omstrukturering 

av HRS-lokalisering av redningsdirektøren) 
- Rovvilt problematikken 
- Refusjonsordning for EMF 
- Kommunestruktur 

Fra Salten Regionråd møtte regionrådets leder Rolf Steffensen, nestleder Ole H. Hjartøy og sek-
retariatsleder Kjersti Bye Pedersen. 

8.1.3 Medlemskap i Nord-Norges Europakontor 
Salten Regionråd signerte 16. juni 2014 en ett-årig partnerskapsavtale med Nord-Norges Euro-
pakontor i Brussel. 
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 av-
gjørende beslutninger tas.  

8.1.4 Saltentinget 2014 
Saltentinget 2014 ble gjennomført 23. - 24. oktober 2014 i Bodø med ca. 200 lokalpolitikere fra de 
9 kommunene i Salten til stede. Første dag var samferdsel tema, og Salten sine utfordringer i for-
hold til vei, jernbane og flyplass ble belyst. Andre dag sto kommunereform på programmet, og 
kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner var til stede for å snakke om reformen 
som en velferdsreform. Det ble også satt fokus på hva reformen betyr for Salten, og erfaringer fra 
andre deler av landet. Underveis var det satt av tid til debatt og meningsytringer fra salen.  
Deltakerne ga positive tilbakemeldinger i evalueringen av Saltentinget, og ønsker at det arrange-
res Saltenting to ganger i valgperioden. 

8.1.5 Salten Regionråd 25 år 
Salten Regionråd hadde høsten 2014 25 årsjubileum. Dette ble markert med festmiddag under 
Saltentinget med innbudte gjester til stede. Knut Folkestad var konferansier og festtale ble holdt 
av regionrådets leder Rolf Steffensen.  

8.1.6 Mulighetsstudier for Salten 
Salten Regionråd vedtok i juni 2014 å sette i gang et prosjekt for å utrede en framtidsrettet og ro-
bust organisering av kommunal sektor i Salten gjennom prosjektet “Mulighetsstudier for Salten”. 
Utgangspunktet er regjeringens ønske om å få på plass en ny kommunereform for å skape større 
og mer robuste kommuner. BDO ble valgt som leverandør/prosessleder og oppstartmøte for pro-
sjektet ble gjennomført i november.  
Salten Regionråd er prosjekteier og regionrådet fungerer som styringsgruppe for prosjektet. 

8.1.7 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 mai 2014 og skal være en aktiv pådriver og lobbyist for 
de prosjektene som regionen har prioritert. Arbeidet med å fremme Saltens interesser inn mot 
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Nasjonal Transportplan 2018 – 2027 og Regional Transportplan er sentralt. Her jobbes det stra-
tegisk både mot politisk ledelse sentralt og regionalt og mot de ulike fagetatene. 
Videre skal prosjektet ha et sterkt regionsperspektiv. Formålet er å videreutvikle regionen til en 
robust region for næringsliv og befolkning (BAS-region). Følgende felt skal prioriteres: 

• Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til nasjonalt / internasjonalt transportnett 

• Forbedre interne transportløsninger i regionen 

• Videreutvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske 
Prosjektleder deltar i mange utvalg og faggrupper som omhandler samferdsel. Eksempelvis Jern-
baneforum Nord, Utvidet styringsgruppe for ny flyplass i Bodø, Trafikkutviklingsforum, m.fl. Pro-
sjektleder bistår i planlegging av samferdselskonferanser i regionen, og holder også foredrag om 
samferdsel i Salten. 
Prosjektet finansieres i hovedsak av IRIS Salten IKS. 

8.1.8 Jernbaneforum Nord 
Jernbaneforum Nordland Sør ble våren 2014 reetablert etter noen års pause. Ved reetableringen 
ble det bestemt at Ofotbanen også skulle inkluderes i forumet. Forumet heter etter dette Jernba-
neforum Nord, og ledes av fylkesråd for samferdsel. Nordland fylkeskommune har sekretariats-
funksjonen. 
I nye vedtekter for forumet er regionrådene formelt tatt med i utvalget, og sammensetningen av 
deltakelse og representasjon er mer fleksibel enn tidligere. Ingelin Noresjø representerer Salten 
Regionråd i forumet.  

8.1.9 Fellesmøte med Lofotrådet  

I november 2014 ble det avholdt et fellesmøte med Lofotrådet i Svolvær. Formålet med møtet var 
å bli bedre kjent, og drøfte felles politiske utfordringer. Hovedtema var kommunereform, olje/ 
gass, reiseliv og samferdselsutfordringer.  Begge regionrådene hadde stort utbytte av å møtes, 
og ønsker å gjenta dette ved en senere anledning. 

8.1.10 Grenseoverskridende samarbeid 

Salten Regionråd har i 2014 deltatt i et Interreg forprosjekt sammen med Bodø, Fauske og Salt-
dal kommuner. Prosjektet har sett på mulighetene for samarbeid med kommunene på svensk 
side langs aksen Arjeplog – Luleå. Det har vært gjennomført flere møter på begge sider av gren-
sen, og samarbeid mellom enkeltbedrifter er bl.a. et resultat av dette.  
I november 2014 ble det arrangert en konferanse i Arjeplog, der politikere, administrasjon, utdan-
ningsinstitusjoner og næringsliv fra aktuelle kommuner deltok.  

8.1.11 Interkommunale eierstrategier i Salten 
Rådmannsgruppa overtok i 2013 ansvaret for prosjektet som ble igangsatt av representantskapet 
i IRIS Salten. I februar 2014 godkjente regionrådet prioriteringsliste, mandat og framdriftsplan for 
prosjektets del 2, og advokat Vibeke Resch-Knudsen har utarbeidet et forslag til “Felles strategi 
for samarbeid og eierstyring” for Salten som ble lagt frem i regionrådets møte i juni.  

I løpet av 2014 har følgende aktiviteter blitt gjennomført: 

• Møte med lederne i 13 samarbeid, strukturering av informasjon /  informasjonsskriv til de øvri-
ge samarbeidene i regionen 

• Eieropplæring i alle kommunene 

• Utarbeidelse av regional eierstrategi – vedtak i kommunene 

Prosjektet finansieres av IRIS Salten IKS. 

8.1.12 Felles reiselivssatsing i Salten  
Prosjektet “Organisering av reiselivet i Salten” har som formål å gjennomføre en prosess som 
skal bidra til en framtidsrettet og bærekraftig organisering og fellesgodefinansiering for reiselivet i 
Salten. Mandatet ble gitt av regionrådet og kommunene i Salten i 2013, og Visit Bodø er pro-
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sjektansvarlig. I løpet av 2014 har det bl.a. vært jobbet med samstemming av prosjektet mot re-
gionalt og statlig nivå og fakta-innsamling parallelt med å få finansieringen på plass.  

Prosjektet finansieres av Nordland fylkeskommune, Nærings- og fiskeridepartementet og Salten 
Regionråd. 

8.1.13 Salten olje- og gassutvalg 
Utvalget ble oppnevnt av regionrådet i februar 2010, og har som oppgave å følge den aktiviteten 
som skjer på nordlandssokkelen og som har politisk og næringsmessig betydning for regionen. 
Utvalget skal ha spesiell fokus på følgende arbeidsoppgaver: 

• felles talerør for Saltenregionen 
• økte ringvirkninger for regionen gjennom aktivitet, kompetanse og næringsutvikling 
• aktiv deltakelse i viktige arenaer vedr utvikling av nordlandssokkelen 

Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2014: Per Swensen (leder), Ole Henrik Hjartøy, Siv Anita 
J. Brekke og Petter Jørgen Pedersen. Regionrådsleder deltar som observatør i utvalget. 
Prosjektansvaret er lagt til samfunnskontoret i Bodø kommune. 

Utvalget har i 2014 jobbet systematisk med alliansebygging og påvirkning gjennom deltakelse på 
konferanser, messer og møter.  

8.1.14 Kontaktmøter  
Regionrådet hadde i februar sitt årlige kontaktmøte med Politimesteren i Salten Geir Ove Heir, 
der Politianalysen var tema.  

I samme regionrådsmøte deltok statssekretær Jardar Jensen for å orientere om regjeringens nye 
kommunereform. Nordlandsmuseet presenterte ny strategi. 

I juni fikk regionrådet en presentasjon av Høgskolen i Narvik sin etablering av 3-årig bachelor i 
ingeniørfag og forkurs i Bodø. 

I september møtte regionrådet representanter for Agenda Nord-Norge, som er et initiativ fra NHO 
og SpareBank1 Nord-Norge for å få til et bedre samarbeid i nord. Agenda Nord-Norges mål var å 
samle 400 samfunnsaktører til seminar i Tromsø, og dette skjedde i november. Salten Regionråd 
deltok på konferansen.    

I samme møte fikk regionrådet presentert funnene i prosjektet “Utviklingsprogram for byregioner 
Bodø og Salten”. Prosjektet skal identifisere flaskehalser i samspillet mellom Bodø som region-
hovedstad og resten av Salten som er hemmende for hele regionen.  

Universitetet i Nordland deltok for å orientere om ny struktur innenfor høgere utdanning. Salten 
Regionråd sendte i den forbindelse en høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementet.  

Fylkesmannen i Nordland deltok for å orientere om fylkesmannens rolle i den nye kommunere-
formen. 

I slutten av september hadde Arbeidsutvalget kontaktmøte med Fylkesrådet i Nordland. Aktuelle 
saker som ble drøftet i møtet var bl.a. videregående skoler, samferdsel, fylkeskommunens kutt i 
statlige overføringer, universitetsstrukturen og næringsutvikling. 

I november hadde regionrådet kontaktmøte med NAV Nordland, der temaet var ny ressursforde-
lingsmodell og arbeidsmarkedstiltak. 

8.1.15 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 nyhetsoppslag 
inneholder nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet inklusiv Salten Frilufts-
råd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, og Salten Invest AS. Samtidig er nettstedet en felles 
inngangsportal til kommunene i Salten. I 2014 ble det igangsatt et arbeid med fornying av nettsi-
dene i samarbeid med firmaet Seria. Publisering skjer i 2015.  

Salten Regionråd formidler også informasjon gjennom nettstedene: 

http://www.salten.no/
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/fellesansvar
http://www.salten.no/kultur
http://www.salten.no/invest/
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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 Saltdal ordinære medlemmer 
og fra 2000 har Salten Regionråd vært formelt innmeldt i foreningen som støttemedlem.  

Foreningens årskongress ble avholdt i Salla i Finland 15. – 16. mai 2014. Her deltok Odd A. Lund 
og Monica Sundsfjord fra Salten.  

Andre utvalg og råd 
Salten Regionråd har deltatt med oppnevnt representant i: 
- Vannregionutvalget for Nordland:  Lars Kr. H. Evjenth (vara prosjektleder Salten) 
- Energirådet for Nordland:  Per Swensen (vara Ole Henrik Hjartøy) 
- Nordlandsmuseets råd: Petter J. Pedersen (vara Asle Schrøder)  
- DA Bodøs programråd: Rolf Steffensen (vara Siv Anita J. Brekke) 
- Statskogs regionutvalg: 1. Finn-Obert Bentsen (vara Ottar Skjellhaug) 
 2. Monika Sande (vara Anne Lise N. Arntzen) 
- Nordland nasjonalparksenter Trond Loge (vara Finn-Obert Bentsen, fra sept. Bjørn  

Godal) 
- OSO – adm.samarbeidsorgan Elisabeth Larsen 
- Jernbaneforum Nord Prosjektleder samferdsel Ingelin Noresjø 
- Styringsgruppe Byjubileet 2016 Kjersti Bye Pedersen (vara Hege Næss Klette) 
- Styringsgruppe Ny flyplass Petter Jørgen Pedersen og Ingelin Noresjø 
- Valgkomite Salten Regionråd Lars Kr. H. Evjenth (leder), Ole Henrik Hjartøy og Monika  

 Sande.    

 

8.2 Regionalt næringsfond for Salten 
Nordland fylkeskommune har i 2012 og 2013 bevilget 4,35 mill. kr pr. år til Regionalt næringsfond 
for Salten. Arbeidsutvalget er valgt til styre for ordningen. Regionrådet har vedtatt å knytte bruken 
av midlene til Saltenstrategiene, og handlingsplan ble vedtatt i 2013.  

Nordland fylkeskommune videreførte ikke ordningen i 2014, slik at tilsagnene som er gitt i 2014 er 
restmidler fra tidligere år: 
 
Visit Bodø: Organisering og fellesgodefinansiering reiseliv i Salten 300 000 
Salten Regionråd: Administrasjon av ordningen  217 500 
Bodø kommune: Utviklingsprogram: “Sikkerhets og beredskapshovedstad” 200 000 
Bodø kommune: Prosjekt Nord-Norge Linjen 40 000 
Salten Regionråd: Mulighetsstudier for Salten 400 000 
SUM 1 157 500 
 

8.3 Felles ansvar i Salten 
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedopp-
gave 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. 

Ingunn Dalen er koordinator og administrativ leder for Felles ansvar. Rune Røbekk er prosjektle-
der for “Felles ansvar – Ruskontrakter”, og startet i sin stilling 1. februar 2014. 

Felles ansvar har sitt kontorsted ved Bodø Politihus. Samarbeidet mellom Felles Ansvar i Salten, 
Salten Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.   

8.3.1 Styret 
Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig kva-
litet, og at dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk ansvar-
lig.  

http://www.facebook.no/Salten.Regionrad
http://www.twitter.com/SaltenRegionrad
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Styret 2014: 
Håkon Sæther Styreleder – Salten Regionråd (vara Siv Anita J. Brekke) 
Geir Ove Heir Politimester i Salten (vara Heidi Kløkstad) 
Mona L. Hammerfjeld Leder Konfliktrådet i Salten (vara Gry Berg Abrahamsen) 
Else-Marie Torp Levekårskomiteén, Bodø kommune (vara Øystein Mathisen) 

8.3.2 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. Salten Politidistrikt dekker kon-
torutgifter for ordningen.   

8.3.3 Ressursgruppen 
I tillegg til styret, er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator og prosjektle-
der har samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen 
møtes ved behov. I 2014 ble det gjennomført 4 møter. Koordinator er ansvarlig for innkalling og 
gjennomføring. 

Ressursgruppen 2014: 

Thomas Thorsvik- leder U18 politiet 

Janne Joakimsen, fagleder ungdom – barneverntjenesten 

Susanne Nymark, NKS veiledningssenter for pårørende 

Ronny Olsen, Oppfølgingstjenesten for videregående skoler 

Randi Albertsen, leder utekontakten 

Marit Arntzen Einmo, rusenheten i Bodø Kommune 

Andreas Østvik, leder rusteamet 

Kirsti Jørgensen, psykologspesialist BUP 

8.3.4 Oppgaver og aktivitet i 2014 
Ungdomskontrakt og Ruskontrakt 

«Ungdomskontrakter» og «ruskontrakter» skal være er et alternativ til ordinær straff der ung-
dommen er dømt i en straffesak, eller i tilfeller der atferden ansees som bekymringsverdig. 

Gjennom tverrfaglig forpliktende samarbeid, skal den enkelte ungdom få hjelp til å takle sin nega-
tive atferd og endre den i ønsket retning. Egenmotivasjon, hjem, utdanning, arbeid og fritid er vik-
tige faktorer i en slik prosess. 

Der ungdomskontrakt er aktuelt, opprettes det en nettverksgruppe rundt hver ungdom. Denne 
gruppen gjenspeiler den enkelte ungdoms utfordringer og behov. Antall personer pr nettverks-
gruppe vil derfor variere. Familie / foresatte skal alltid være representert, og i tillegg finner vi ofte 
representanter fra skole/jobb, politi, nærmiljø og barnevern. 

Avtalene i kontrakten blir tilpasset den enkelte ungdom og familie.  

Innholdet i ruskontrakter har hovedfokus på støtte, motivasjon og veiledning 1:1. Intensjonen er å 
motivere den enkelte ungdom til å ønske å endre kurs, og dermed hindre gjentagelse. Nærmeste 
familie og politi skal involveres, men ut over dette står ungdom og foresatte fritt til å velge hvem 
de ønsker å ha med. 

For å muliggjøre god kommunikasjon i samarbeidet rundt den enkelte ungdom, må ungdommen 
og familien gi fritak fra taushetsreglene mellom de samarbeidende etater. 

I 2014 signerte 17 ungdommer en egen Ungdomskontrakt. 11 av disse var i forbindelse med 
straffesak, overlevert fra politiet.  

32 ungdommer signerte ruskontrakter.16 av disse var i forbindelse med straffesak/ påtaleunnla-
telse. 

I tillegg ble 4 ungdommer veiledet videre i hjelpeapparatet etter kartleggingssamtaler. 

Hele Salten er representert med ungdommer. 
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Fagdag og foredrag 

Felles Ansvar arrangerte 22. oktober en fagdag på Universitetet i Nordland. Temaet var syntetis-
ke stoffer, ny narkotikaforskrift og Statsadvokatens rundskriv. Det var også fokus på hvordan 
hjelpeapparatet på tvers av fagfelt, kan følge opp unge best mulig. 

60 representanter deltok fra hele Salten, og representerte blant annet politi, barnevern, helsesøs-
tertjenesten, ruskonsulenter, psykologer og konfliktråd. Dagen var gratis for de påmeldte. 

Felles Ansvar har også drevet en utstrakt foredragsvirksomhet i løpet av året og har blant annet 
holdt foredrag på Bodø og Bodin VGS for foresatte og elever, ungdomsskoler, konferansen «Vår-
res unga, vårres framtid» i regi av Fylkesmannen i Nordland, helgesamling for alle årets borgerli-
ge konfirmanter mm. 

«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 fag-
person på området. Ny Giv har fått 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 fritids-
syssel. 

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 ungdomsopp-
følging/ ungdomsstraff i regi av Konfliktrådet. 

Tverrfaglig gruppe 

Felles Ansvar deltar i Bodø kommunes tverrfaglige gruppe. Her tas det opp aktuelle tema med 
samarbeidspartnere i kommunen (politi, barnevern, NAV, BUP, Rusenhet, Utekontakt). Her er til 
tider innleid spisskompetanse på enkelte fagområder som gir faglig påfyll.  

Informasjon 

Det er utarbeidet ny hjemmeside under Salten Regionråd - www.salten.no. Her finnes informa-
sjon om hva Felles Ansvar kan tilby, i tillegg til aktuelle linker/samarbeidspartnere og kontaktinfo.  

 

8.4 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.  

Den turbulensen som preget finansmarkedene og norsk økonomi gjennom 2008 og 2009 medfør-
te krevende utfordringer for flere av de selskapene som Salten Invest AS hadde investert i. I 2010 
erfarte Salten Invest AS at aktiviteten tok seg opp noe, og dette resulterte i tilgang på flere pro-
sjekter. Aktiviteten i 2014 har også vært preget av en positiv utvikling i tilgangen på nye investe-
ringscaser, og ved utgangen av 2014 har Salten Invest AS hatt svært mange prosjekter under 
vurdering. Det har i 2014 også vært behov for å gjøre oppfølgingsinvesteringer, som er en natur-
lig del av driften på denne type investeringsfond. Det er i Saltenregionen et stort behov for den 
type kapital som Salten Invest AS tilbyr.  

8.4.1 Styret 
Styret i Salten Invest AS har i 2014 bestått av: 

 
Styreleder Odd Emil Ingebrigtsen   
Nestleder Odd-Tore Fygle   
Styremedlem Rose Olsen 
Styremedlem Mari Wattum 
Styremedlem Geir Wenberg 

Styret har vært ledet av Odd Emil Ingebrigtsen med Odd-Tore Fygle som nestleder. Pål Viggo 

http://www.salten.no/
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Mortensen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS i 2014. Fra 1. januar 2015 er 
Svenn Are Jenssen engasjert som daglig leder for selskapet. 

8.4.2 Styrets arbeid 
Styret har i 2014 behandlet 59 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer 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 lønnsomhetspotensial. Selskapet har i 2014 også fortsatt arbeidet 
med å realisere enkelte investeringer, noe som gir økt kapasitet for å kunne utvikle dette tilbudet 
ytterligere. 

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.  

8.4.3 Investeringer 
Ved utgangen av 2014 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrif-
ter: 
- Rederiet Salten AS, Bodø 
- Arnøy Fiskemottak AS, Gildeskål 
- Safish AS, Gildeskål 
- Bellafrakk AS, Bodø 
- Hexa Bioenergi AS, Steigen 
- Choral Practice AS, Bodø 
- Salten Eco AS, Gildeskål 
- SolbakkTre AS, Beiarn 
- Industrivisualisering AS, Gildeskål 
- Arctic Salt AS, Bodø 
- Ysteriet Kro & Scene AS 
- Nordlandsglimt AS 
- Salten Havbrukspark, Gildeskål 
- Meløy Kapital AS 

 
 

8.5 Salten Kultursamarbeid 
Salten Kultursamarbeid har siden 1. januar 2012 vært et permanent tiltak under Salten Region-
råd, etter en prosjektperiode på nærmere fire år. Året 2014 bar preg av mangel på prosjektleder. 
Regionrådets sekretariat har klart å ivareta en del av de større prosjektene inntil ny prosjektleder 
var på plass 1. september. Kultursamarbeidets kulturelle knagg i 2013 og 2014 har vært prosjek-
tet “Salt-stæmma”, en musikal som ble fremført i forbindelse med åpningen av Stormen Kulturhus 
i Bodø, november 2014. Bård Bergrabb hadde prosjektlederansvar for «Salt-stæmma» på vegne 
av Salten Kultursamarbeid. 

8.5.1 Organisering 
Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd. Salten Kultursamarbeid ledes av 
et utvalg på 9 oppnevnte representanter m/vara fra kommunene og et arbeidsutvalg på 4  
personer. I 2014 har kulturutvalget hatt ett møte og arbeidsutvalget to møter. Årsmøtet utgjøres 
av Salten Regionråd.     

Salten Kulturutvalg repr. høst 11 – høst 15 vararepr.  

Beiarn kommune Janne Berntsen Ågot Eide 
Bodø kommune Ingrid Lien (leder) Even Sjøvold 
Fauske kommune Bernt Gøran Lund Karin Rugås 
Gildeskål kommune Eva Fagermo Petter Kjærnes 
Hamarøy kommune Ronald Jakobsen May Valle 
Meløy kommune Sigurd Stormo Per Frøskeland 
Saltdal kommune Ingunn Mikaelsen Trond Andreassen 
Steigen kommune Inge Albriktsen Torunn Baade Aalstad 
Sørfold kommune Kolbjørn Mathisen (nestleder) Turid Johansen Willumstad 
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Arbeidsutvalg  

Leder: Ingrid Lien, Bodø  
Medlem: Grete H. Stenersen, Meløy  
Medlem: 
Medlem: 

Inge Albriktsen, Steigen 
Bente Braathen, Sørfold  
  

8.5.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2014  
Informasjon og utadrettet virksomhet 
- Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd 
- Nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer. Samling 24. november 2014. 
- Besøkt 8 av 9 kommuner etter oppstart. Steigen gjenstår.  
- Besøkt Nordland Fylkeskommune, Se kunst i Nord Norge, Bodø kulturskole, Nordland Id-

rettskrets og deltatt på møte i biblioteknettverket i Salten. 
- Deltatt på konferanser i regi av Fylkeskommunen, Senter for kunst og kultur i opplæringen og 

Confex. 
- Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med Spaserstokken og rekruttering. 
- Drift av nettside. 

 

Prosjekter 
- Den kulturelle spaserstokken, søknadsskriving og en produksjon på høsten.  

(Resterende midler overført 2015).  
- Filmfest Salten vår 2014. 

(Barents Youth Film Festival ble ikke gjennomført pga. mangel på prosjektleder) 
- Kulturell knagg: Musikalen “Salt-stæmma» med ekstern prosjektleder. 
- Digital historiefortelling – forankring og planlegging av gjennomføring. 
- Planlegging av nye prosjekter. 

 

8.6 Salten Friluftsråd 
8.6.1 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 repr. høst 11 – høst 15 Arbeidsutvalg  

Beiarn kommune Anne Maren Wasmuth Leder: Hans Einar Stendal 
Bodø kommune Grethe Monica Fjærvoll Nestleder: Arne B. Vaag 
Fauske kommune Arne B. Vaag Medlem: Elinor Kristiansen  
Gildeskål kommune Elinor Kristiansen Observatør: FNF Nordland 
Hamarøy kommune Rolf Steffensen   
Meløy kommune Randi Myrvang Næss Ansatte  
Saltdal kommune Kim Mietinen Daglig leder: Trond Loge 
Steigen kommune Hans Einar Stendal Prosjektleder: Bjørn Godal 

Trygve Snøtun Sørfold kommune Lars Kr. Evjenth Prosjektleder:  
FNF Nordland Erling Solvang I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester 

fra Salten Regionråd og fagtimer hos 
Håvard Berg. 

  

Observatør: FNF Nordland    
    

8.6.2 Salten Friluftsråds hovedoppgaver i 2014 
 Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag 
 ”Robuste Salten-onga”, Lærende nettverk for barnehager, alle kommunene i Salten.  

Prosjektledelse.  
 Følger forsøket med friluftsliv i videregående skole, igangsatt ved Knut Hamsun VGS.   
 Kursing av friluftslivsstudenter og idrettsfagslærerstudenter i kystkultur, seiling og redning. 
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 PhD på virkninger av tilrettelegging for turer i nærmiljøet. Permisjon fra dette arbeidet fra 1. 
september 2014. 

 
Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging 
 Bostedsnære turstier og turveger i Bodø: ”STImuli fra senga til Bestemorenga”.  

Prosjektledelse.  
 Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Steigen, september 2014. Konseptutvikling.  
 igangsatt revisjon og nyutgivelse av Det store Saltfjellkartet. 
 Planlegging av nyutgivelse av Friluftskart for Salten. 
 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. 
 Utarbeidet prosjektbeskrivelse for Sykkel i Salten.  
 
Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser 
 Igangsatt arbeidet med helhetlig sti- og planer i Salten. 
 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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8.7 Regnskap og økonomi 
Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverar-
beidet for sekretariatet, mens Saltdal kommune har hatt en tilsvarende funksjon for ansatt ved fri-
luftsrådets hovedkontor på Rognan.  

Årets resultat 
Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 710 358 kr. Dette resultatet 
fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter: 

Sekretariatet Drift/adm.  709 345,59 kr  
 Div. prosjekter  2204,17 kr   
Felles Ansvar  Drift/adm. 0 kr  
Salten Friluftsråd Drift/adm. -1 192,00 kr   
 Prosjekter med avsluttende regnskap 0 kr   
Salten Kultursamarbeid Drift/adm. 0 kr  
Sum  710 357,76 kr 
 

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 

 
• Refusjon av lønnskostnader på grunn av langtidssykefravær 
• Internoverføringer av tilskudd til prosjekter 
• Overføringer fra AUs disposisjonsfond til ulike prosjekter/investeringer 
• Mindre brukt på pensjonskostnader enn budsjettert 
Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU. 
 
Merforbruk/mindreforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende: 
  
- Pro. 106 Kurs/konferanser. Mindreforbruk (2204,17 kr). Foreslås at midlene overføres til Dispo-

sisjonfond AU 
 

 
Merforbruk på prosjekter ved Salten Friluftsråd skyldes at det er anskaffet varer for videresalg (t-
skjorter). Disse selges fortløpende og vil over tid bringe prosjektet i balanse. 

 

Følgende ikke aktive prosjekter foreslås avsluttet ved utgangen av 2014: 

 

Prosjektnr Navn prosjekt sum Overføres til fond 

128 Servicekontor -kr 10 106,20 2560 100 

137  Høykom "Hvite flekker" -kr 165,29 2560 100 

139  Salten digital -kr 111 321,04 2560 100 

145  Geodata -kr 31 929,39 2560 100 

149  It-rådet -kr 31 600,65 2560 100 

      

  
  

Følgende prosj. under Salten Kultursamarbeid overføres til drift (pro 700) og avsluttes 

      

Prosjektnr Navn prosjekt sum Overføres til fond 

703 Websider -kr 1 150,20 2 510 700 

708 Profilering -kr 14 308,48 2 510 700 
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710 prosjektmidler -kr 2 533,00 2 510 700 

711 Skriveprosjekt -kr 107 979,04 2 510 700 

 
 

Tidsavgrensede midler 

De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales når pro-
sjektet er ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det bokført tidsavgren-
sede inntekter med 1 910 113 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor til-
skuddet 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, og 100 000 kr disponert i 2014 på følgendemåte etter vedtak i Regionrådet: 

SR-sak 07/14 Kontingent partneravtale Nord-Norges Europakontor (100 000 kr) 

 

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 

Samarbeidskommunene bidrog i 2014 med til sammen 8 593 868 kr i overføringer og refusjoner 
til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde 62 % av omsetningen på 13 836 042 kr.   

  
 

 
 
 
 

Bodø, 31.12.2014 /  22.05.2015 
 
 
 
 
 
Rolf Steffensen Ole Henrik Hjartøy Siv Anita J. Brekke 
leder nestleder  
 
 
 
 
Per Swensen  Even Ediassen Kjersti Bye Pedersen 
   sekretariatsleder 
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SLAGKRAFTIGE SALTEN! 
Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy -  

Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold 
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