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Innledning
Ved utgangen av 2011 kunne Salten Regionråd se tilbake på 22 år som samarbeidsorgan mellom
kommunene i Salten. Som tidligere år har vi i 2011 lagt ”FOREBYGGING” som grunnlag for vårt
utviklingsarbeid i Salten. Målsettingen har vært, sammen med kommunene og partnere i regionen, å gjøre Saltenregionen til et litt bedre sted å være år for år.
Vi ønsker å prioritere vår innsats mot prosjekter og samarbeidsoppgaver som gir en langsiktig og
forebyggende effekt for helse, miljø, kriminalitet, ulykker, fraflytting med mere. De mest synlige
målbærere for denne tankegangen er våre egne enheter; Friluftsrådet, Felles ansvar og Kultursamarbeidet, men også gjennom prosjektene Sunnhet i Salten og Partnerskap Salten har forebygging ligget som en uskrevet regel i prosjektarbeidet.
Også for 2011 kan vi se tilbake på et svært aktivt år for Salten Regionråd. Spesielt har samhandlingsreformen stått i fokus, bl.a. med etableringen av RESO Salten og forhandling av avtaler mellom Nordlandssykehuset HF (NLSH) og kommunene i Salten. Et krevende arbeid bl.a. fordi to ulike kulturer møtes og at det av den grunn kan ta litt tid før samhandlingsformen er på plass mellom partene.
Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen besøkte Regionrådet i februarmøtet og orienterte om innføring av samhandlingsreformen. Det har også vært kontaktmøter med direktør Lars Vorland i Helse Nord RHF (februar) og styreleder Bjørn Kaldhol i Helse Nord RHF (juni).
Utover tettere samarbeid med Nordlandssykehuset har det gjennom året vært et tett samarbeid
med Nordland fylkeskommune, Politiet i Salten og Fylkesmannen i Nordland. Det er bl.a. avholdt
kontaktmøte både med politimesteren (februar) og fylkesmannen (juni).
Samarbeidet med Nordland fylkeskommune har etter hver blitt tettere og tettere. Først og fremst
gjennom Partnerskap Salten, men etter hvert også innenfor regional planlegging. I løpet av året
har det vært spesiell fokus på: Regional Transportplan for Nordland, Regional planstrategi og
iverksetting av Vannregiondirektivet.
Regionrådet har i 2011 satt petroleum enda sterkere på sakskartet enn tidligere. Det er utarbeidet
en mulighetsstudie for Salten som beskriver industri, kraft, mineraler, kommunikasjon etc. i regionen. I tillegg organiserte Regionrådet møte med statsråd Borten Moe vedr. OED sitt arbeid med
kunnskapsinnhenting om virkningene av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehav.
Av de store prosjektene som ble avsluttet i 2011 nevnes bredbåndsutbygging av de såkalte ”Bpunkt” og ”Hvite flekker”. Til sammen har det blitt investert 18,3 mill kroner i denne utbyggingen
som har gitt Salten tilnærmet 100 % bredbåndsdekning.
Av det som vi er mest stolt av å ha fått til i 2011 er vedtak om å gjøre Salten Kultursamarbeid til et
permanent tiltak under Salten Regionråd. Investering i kultur tror vi vil ha stor betydning for Salten
regionen i årene som kommer. I 2011 var ”Elias Blix jubileet” den kulturelle knaggen som alle Salten-kommunene samlet seg om. Det ga stor positiv oppmerksomhet over hele Norge.
Etter kommunevalget høsten 2011 ble det nye Regionrådet for 2011 – 2015 konstituert i november 2011. Siden Regionrådet er sammensatt både av ordfører og en fra opposisjonen, fører dette
til at ca. halvparten av Regionrådets representanter blir byttet ut ved valg. Dette gir Regionrådet
en god kontinuitet og stabil regionpolitikk. Det vi spesielt merker oss med konstituerende møte i
Regionrådet denne gangen, er de mange valg av representanter til egne styrer/råd og oppnevning av representanter til eksterne styrer/råd bl.a. i fylkeskommunens regi. Det viser at Regionrådet er aktiv på mange områder og blir oppfattet som en seriøs partner når det er ønskelig med
regionale representanter i ulike fora.
I 2011 har det også blitt jobbet en god del med Salten-strategier for perioden 2012-2015. Dette
arbeidet sluttføres i 2012 av det nye Regionrådet. Utviklingen i industrien i Meløy og beslutning
om plassering av kampflybase vil nok prege de nye strategiene, men hovedstrategiene fra tidligere Salten-strategier vil nok ligge i bunnen også for de nye. I tillegg vektlegger det nye Regionrådet
Petroleumsstrategi og deltakelse i Nordområdesatsningen.
Det interkommunale samarbeidet i Salten er etter hvert blitt betydelig. Det er registrert ca. 70
samarbeidstiltak mellom 2 eller flere kommuner i Salten. Organisering av det interkommunale
samarbeidet kommer derfor også til å bli satt på dagsorden i nye strategier. Bl.a. gjennom arbeidet med eierstrategier for Salten som er påbegynt med IRIS Salten som utførende rådgiver.
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Organisering

2.1

Regionrådets sammensetning
Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i de 9 Salten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning frem til valget i 2011:
Kommune

Ordfører

Fra opposisjonen

Rådmann

Beiarn
Bodø
Fauske

Frigg Ottar Os
Odd-Tore Fygle
Odd Henriksen

Håkon Sæther
Øystein Wik
Siv Anita J. Brekke

Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Walter Pedersen
Rolf Steffensen
Arild Kjerpeseth
Kjell-Magne Johansen
Asle Schrøder
Lars Kr. H. Evjenth

Hilde F. Johansen
Jan-Folke Sandnes
Per Swensen
Anne Britt Sletteng
Kjell Arntsen
Anne L.N. Arntzen

Ole-Petter Nybakk
Rolf Kåre Jensen
Ragnar Pettersen/
Per G. Pedersen (konst)
Even Ediassen
Elin Eidsvik
Jørgen Kampli
Anna Welle
Roy Hanssen
Torbjørn Winther

Etter valget ble sammensetningen slik:
Kommune

Ordfører

Fra opposisjonen

Rådmann

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Monika Sande
Ole Henrik Hjartøy
Siv Anita J. Brekke
Petter J. Pedersen
Rolf Steffensen
Per Swensen
Finn Obert Bentsen
Asle Schrøder
Lars Kr. H. Evjenth

Håkon Sæther
Hild Marit Olsen
Jørn Stene
Thrond Gjelseth
Jan-Folke Sandnes
Arild Kjerpeseth
Anne Britt Sletteng
Thor Holand
Turid J. Willumstad

Ole-Petter Nybakk
Rolf Kåre Jensen
Even Ediassen
Bjørn M. Pedersen (konst)
Elin Eidsvik
Jørgen Kampli
Anna Welle
Roy Hanssen
Torbjørn Winther

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2011 – 2015.
Regionrådet har i 2011 hatt 4 møter og behandlet 58 saker, samt tatt en del saker til orientering.

2.2

Arbeidsutvalgets sammensetning
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2011 har Arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning frem til 24. november:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Kjell-Magne Johansen
Walter Pedersen
Odd-Tore Fygle
Siv Anita J. Brekke
Elin Eidsvik

ordfører Saltdal kommune
ordfører Gildeskål kommune
ordfører Bodø kommune
opposisjon Fauske kommune
rådmann Hamarøy kommune

Varamedl.
Varamedl.

Ole Petter Nybakk
Asle Schrøder

rådmann Beiarn kommune
ordfører Steigen kommune

Arbeidsutvalget har hatt 6 ordinære møter og behandlet 49 saker, foruten en del referatsaker. Vararepresentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.
Etter 24. november har AU hatt følgende sammensetning, men har ikke hatt møter i 2011:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Rolf Steffensen
Ole Henrik Hjartøy
Siv Anita J. Brekke
Per Swensen
Anna Welle

ordfører Hamarøy kommune
ordfører Bodø kommune
ordfører Fauske kommune
ordfører Meløy kommune
rådmann Saltdal kommune

Varamedl.
Varamedl.

Monika Sande
Rolf Kåre Jensen

ordfører Beiarn kommune
rådmann Bodø kommune
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2.3

Sekretariatsledelse
Sekretariatet ledes av sekretariatsleder, som er øverste administrative leder for virksomheten.
I 2011 har sekretariatet vært ledet av: Georg Heggelund.

3

Ansatte
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2011:
Sekretariatet

Stilling

Kontorsted

Heidi Robertsen
Judith Stordal

Prosjektleder
Sekretær

Bodø
Bodø

Daglig leder
Prosjektleder

Rognan
Bodø

Koordinator
Prosjektleder ruskontrakt (fra 01.12.11)

Bodø
Bodø

Prosjektleder

Bodø

Prosjektleder

Bodø

Sunnhetsoverlege (60 %)

Bodø

Friluftsrådet
Trond Loge
Bjørn Godal
Felles Ansvar i Salten
Siv Anita Bjørnsen
Ingunn Dalen
Salten Kultursamarbeid
Lisbeth Glanfield
Partnerskap Salten
Kyrre Didriksen
Sunnhet i Salten
Kai Brynjar Hagen

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 årsskiftet 1. januar 2005 vært i leide lokaler i Teamgården,
Prinsens gt. 113A, i Bodø.
Friluftsrådets kontor i Saltdal leier lokaler i rådhuset av Saltdal kommune.
Felles Ansvar har kontor på Politihuset i Bodø.
Arbeidsmiljøet både ved kontoret på Rognan og ved sekretariatet i Bodø er godt. Det samme
gjelder samarbeidsforhold mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.
Sykefraværet i bedriften er ubetydelig.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.
Sekretariatet har i 2011 satt i gang et arbeid for å bli sertifisert som miljøfyrtårn, og dette forventes sluttført i første kvartal 2012.

5

Likestilling
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2011 er 50% av hvert kjønn.
Lønnsutbetaling fordelt på kjønn utgjør 42,6% til kvinner og 57,3% til menn i 2011.
Alle ansatte unntatt 1 mann er ansatt i full stilling. Det har ikke vært tatt ut permisjon i 2011.
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Virksomheten i 2011

6.1

Sekretariatet
I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møte (AU/SR/arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved sekretariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2011:

6.1.1 Høringsuttalelser
Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av år 2011 avgitt 5 høringsuttalelser.

6.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk
4. januar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og Nordlandsbenken i Bodø. Fra Salten ble følgende tema tatt opp:
- Anbud på helsetjenester i Helse Nord sett i relasjon til Valnesfjord Helsesportssenter og
Nordtun ReHab.
- E6 gjennom regionen og øst-vest forbindelsen over Graddis / Tjernfjellet (bl.a. sett i relasjon
til Nordområdesatsning)
Fra Salten møtte Regionrådet leder Kjell Magne Johansen, Arild Kjerpeseth og sekretariatsleder.

6.1.3 Regionalt IT-samarbeid / IT-rådet og IT styringsgruppe
For å legge til rette for et tettere IT-samarbeid mellom kommunene i Salten er det etablert et
samarbeid mellom it-sjefene/konsulentene i hver kommune (it-rådet). I tillegg er det nedsatt en
egen it-styringsgruppe som har hatt ansvaret for pågående it-prosjekt. Leder av it-rådet har i 2011
vært Terje Furumo (it-ansvarlig Saltdal kommune).
IT-styringsgruppe har hatt følgende sammensetning i 2011:
Jørgen Kampli (leder)
Rolf Kåre Jensen
Ole Petter Nybakk
Terje Furumo
Frode Nilsen (sekretær)
Hovedaktiviteten i gruppa og IT-rådet har i 2011 vært knyttet til avslutning av prosjektene ”Hvite
flekker” og ”Bredbånd i Salten”.
Videre har regionrådet dekket deltakelse på e-kommunekonferansen 2011 for to av medlemmene
i IT-rådet.

6.1.4 Bredbåndsprosjekt ”Hvite Flekker”
Dette prosjektet skulle etter planen vært avsluttet i 2010. Prissetting og bestilling av opsjoner har
imidlertid dratt ut i tid og både Telenor og kommunene har overskredet gitte frister med å melde
tilbake hvilke opsjoner som (skal) bygges ut. Som en konsekvens av dette ble ikke prosjektet avsluttet før i 2011.
Til sammen hadde utbygging av ”Hvite flekker” et budsjett på ca. 20 mil kr. Dette er finansiert
gjennom tilskudd fra kommunene, Høykom, KRD/Nordland fylkeskommune, Innovasjonsprogram
Salten og egeninnsats fra sekretariatet og it-medarbeidere i kommunene.

6.1.5 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 Salten regionen
økte ringvirkninger for regionen gjennom aktivitet, kompetanse og næringsutvikling
aktiv deltakelse i viktige arenaer vedr utvikling av nordlandssokkelen
Utvalgets medlemmer fram til kommunevalget var Odd-Tore Fygle (leder), Arild Kjerpeseth og
Kjell Magne Johansen. I Regionrådets møte i november ble nytt utvalg oppnevnt med følgende
medlemmer: Per Swensen (leder), Ole Henrik Hjartøy og Siv Anita J. Brekke.
Salten Regionråd
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Team Bodø KF er sekretær for utvalget.
Utvalget hadde i januar 2011 møte med fylkesråd Arve Knutsen vedr. egnethetsstudie for ilandføring av gass til Helgelandskysten og petrostrategi for Salten.
Videre ble Kunnskapsparken i Bodø engasjert til å utarbeide en mulighetsstudie for Salten, som
forelå i juni 2011.
Utvalget har også forberedt innspill til Kunnskapsinnhenting om virkningene av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet, som senere ble vedtatt av Regionrådet i september 2011.

6.1.6 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 Friluftsråd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, Partnerskap Salten og Salten Invest AS. 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
Salten Regionråd er hovedinitiativtaker til nettsidene: www.facebook.no/Saltenregionen og
www.facebook.no/regionradene og er en av flere administratorer for disse sidene.
IT-forum
Salten Regionråd er deltaker i IT-forum Bodø. IT-forumet er organisert som en del av Kunnskapsparken i Bodø og har som formål å utvikle et informasjonsnettverk som skal arbeide for en
positiv utvikling av lokalsamfunnet, bl.a. ved å:
- ta nye initiativ – utviklingsprosjekter som har samfunnsmessig og forretningsmessig nytte
- profilere Saltens IT-næring
- arbeide for kompetanseutvikling innen IT på alle nivå
- etablere faglige og forretningsmessige arenaer
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, Fauske og Saltdal ordinære
medlemmer og fra 2000 har Salten Regionråd vært formelt innmeldt i foreningen som støttemedlem. Norske styrerepresentanter i foreningen i 2011 har vært:
- Arild Nohr, Bodø
- Leif Lindstrøm, Fauske

med vara Kari Storstrand, Bodø
med vara Monica Sundsfjord, Saltdal

Foreningens årskongress ble avholdt i Arjeplog i Sverige 20. mai 2011.
Andre utvalg og råd
Salten Regionråd har deltatt med oppnevnt representant i:
- Vannregionutvalget for Nordland:
Odd-Tore Fygle (vara Frigg Ottar Os)
Etter valget:
Lars Kr. H. Evjenth (vara prosj.leder Salten)
- Energirådet for Nordland:
Arild Kerpeseth (vara Odd-Tore Fygle)
Etter valget:
Per Swensen (vara Ole Henrik Hjartøy)
- Styringsgruppa for Kulturkvartalet i Bodø: Hilde Furuseth Johansen (opphørte etter valget)
- Nordlandsmuseets råd
Frigg Ottar Os (vara Arild Kjerpeseth)
Etter valget:
Petter J. Pedersen (vara Asle Schrøder)
- DA Bodøs programråd:
Kjell Magne Johansen (vara Kyrre Didriksen)
Etter valget:
Rolf Steffensen (vara Siv Anita J. Brekke)

6.2

Felles ansvar i Salten
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Koordinator Siv Anita Bjørnsen har som hovedoppgave å koordinere samt følge opp tiltak for unge under 18 år som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger.
Målet for ”Felles ansvar i Salten” er å hindre utviklingen av en kriminell løpebane hos den enkelte,
samt forebygge sosial utstøting og tilbakefall etter en strafferettslig reaksjon. Tiltaket skal også ha
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fokus på å nå ungdom det er bekymring rundt før de begår lovbrudd.
Koordinator har kontor ved Bodø Politihus, og i hht. samarbeidsavtalen dekker Salten politidistrikt
kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles ansvar i Salten, Salten Politidistrikt og Konfliktrådet i
Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.

6.2.1 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 2011:
Walter Pedersen
Tone Vangen
Mona L. Hammerfjeld
Henny Aune

Styreleder, Ordfører, Gildeskål kommune – Salten Regionråd
Politimester
Konfliktrådet i Salten
Oppvekstkoordinator, Bodø kommune

6.2.2 Ressursgruppen
I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen møtes
ved behov. Koordinator er ansvarlig for innkalling og gjennomføring.

Ressursgruppen 2011:
Øyvind A. Rengård
Charlotte Ryen Berg
Christina Aas Øines
Kirsti Jørgensen
Janne Joakimsen
Ada Stensø
Geir Ludvig Næstby
Leif Magne Eggestad
-vara Karin Julianne Brandt

Salten Politidistrikt, Jurist
Salten Politidistrikt, Ungdomsteamet
Konfliktråder i Salten
BUP, Leder
Barnevernstjenesten
Bufetat
Bankgata Ungdomsskole, rektor
Fauske videregående skole, Rektor9o
Fauske videregående skole, Inspektør

6.2.3 Oppgaver og aktivitet i 2011
I løpet av 2011 er det i alt 17 ungdommer som har signert en forpliktende kontrakt med Felles ansvar. Det er fortsatt hovedvekt av gutter i tiltaket, kun to jenter har hatt oppfølging gjennom tiltaket
i 2011. Felles ansvar har i løpet av 2011 fulgt opp flere ungdommer der barnevernstjenesten har
omsorgsansvar (fosterhjem / institusjon/RIBO). Etter disse erfaringene er det fokus på om Felles
ansvar må endre noe på dagens mal. Her nevnes behovet for hyppigere møtevirksomhet og
tyngre ansvarsfordeling til ungdommens nettverk / ansvarsgruppe.
Felles ansvar i Salten samlet mai 2011, i samarbeid med Konfliktrådet i Salten, ledere fra Bodø
Politistasjon og samtlige lensmannskontor til ei fagsamling med hovedfokus på tilpasset oppfølging av unge lovbrytere. Hovedfokus var rettet mot at vi som politidistrikt, konfliktråd og interkommunalt tiltak i størst mulig grad skal sikre at ungdom under 18 år får lik reaksjon etter bekymrings - og/eller straffesaker. Videre ble det faglig påfyll i forhold til føringer i arbeidet videre med
barn og straffereaksjoner, oppfølgingsteam og bekymringssamtale som tilbud.
Koordinator i ”Felles ansvar i Salten” har delt sin kompetanse gjennom det å jobbe tverretatlig
kriminalitetsforebyggende med ungdom og deres familier.. Politihøgskolen tar årlig kontakt og har
lagt inn Felles ansvar som en fast undervisningsøkt i forhold til tema forebyggende politiarbeid.
Felles ansvar i Salten har etter oppfordring fra påtalemyndigheten i Salten utarbeidet forslag til
tverrfaglig oppfølgingsarbeid for ungdom som er førstegangslovbryter i forhold til rus. Etter søknad til Fylkesmannen i Nordland er vi bevilget 550 000,- i prosjektmidler. Prosjektleder Ingunn
Dalen ble ansatt 1.desember og går i gang med å løse oppgaven i prosjekt ”Felles ansvarRuskontrakt”. Prosjektet er underlagt de samme avtaler som Felles ansvar og rapporterer til
samme styre som Felles ansvar i Salten og Årsmøte i Salten Regionråd.
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Nasjonalt arbeides det med flere prøveprosjekt med navnet ”Oppfølgingsteam”. Koordinator i Felles ansvar er valgt ut til å sitte i ei arbeidsgruppe, FOT-forum for Oppfølgingteam, som er bedt om
å bidra i forhold til innhold her. Oppfølgingsteam er bygget opp etter samme mal som Felles ansvar i Salten. FOT gruppen består av representanter innen forebyggende arbeid fra Majorstua,
Manglerud og Tønsberg politistasjon, Påtalemyndigheten i Stavanger, Prosjektleder i ”TaHys” i
Stavanger samt nasjonal koordinator for Oppfølgingsteam i Konfliktrådet. 2011 var det gjennomført fire samlinger. Vi er forespurt to hovedoppgaver: Utarbeide Nasjonal håndbok for Oppfølgingsteam (brukermanual) samt arrangere en konferanse med tema tilhørende det å jobbe tverrfaglig i team rundt ungdom som har begått kriminalitet. Konferansen ble gjennomført med rundt
100 deltagere.
Det er utarbeidet en informasjonsfolder med forenklet informasjon om Felles ansvar. Denne er
distribuert til aktuelle organisasjoner i Salten. Videre utarbeides det hvert år egen virksomhetsplan for tiltaket. Denne kan lastes ned fra Felles ansvar sin hjemmeside under Salten Regionråd www.salten.no
Det vises for øvrig regnskap for Felles Ansvar i Salten.

6.3

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.
Den turbulensen som preget finansmarkedene og norsk økonomi gjennom 2008 og 2009 medførte 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 prosjekter. Aktiviteten i 2011 har også vært preget av en positiv utvikling, og ved årsskiftet
2011/2012 har Salten Invest AS svært mange prosjekter under vurdering. Det er i Salten regionen et stort behov for den type kapital som Salten Invest AS tilbyr.

6.3.1 Styret
Styret i Salten Invest AS har i 2011 bestått av:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd-Tore Fygle
Rose Olsen
Mari Wattum
Geir Wenberg

Styret har vært ledet av Odd Emil Ingebrigtsen med Odd-Tore Fygle som nestleder. Svenn Are
Jenssen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS.

6.3.2 Styrets arbeid
Styret har i 2011 behandlet 42 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 2011også startet 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.

6.3.3 Investeringer
Ved utgangen av 2011hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrifter:
-

Creative Visual Group AS, Bodø
Codfarmers ASA, Bodø
Polarfakta, Saltdal
CapMedia AS, Bodø
Rederiet Salten AS

Salten Regionråd
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-

Sikkerhetsglass Norge AS, Fauske
Northern Biolabs AS, Bodø
Bellafrakk AS, Bodø
Nord Salten Bioenergi AS, Steigen
Promar Aqua AS, Gildeskål
Friskhuset Holding AS, Bodø
SolbakkTre AS, Beiarn
Prosjektservice AS, Fauske
Neofilm AS, Bodø

I februar 2012 består porteføljen av investeringer av 13 bedrifter etter at vår eierandel i Friskhuset
Holding ble solgt i januar. Det er for tiden 5 investeringscase til bearbeiding.

6.4

Salten Kultursamarbeid
Salten Kultursamarbeid er fra 1. januar 2012 etablert som et permanent tiltak under Salten Regionråd, etter nærmere fire års prosjektperiode. 2011 var preget av stor aktivitet, med mange pågående prosjekter. Samarbeidet har, i tillegg til kommunenes bidrag, klart å skaffe betydelige eksterne prosjektmidler, noe som har gjort det mulig å arbeide med relativt store prosjekter. Kultursamarbeidets kulturelle knagg i 2011 var Gildeskål med Elias Blix´ 175 års jubileum, noe som har
vært en stor suksess. Jubileumsmarkeringen har vist at det er mulig å markere seg i hele landet
også for små kommuner.

6.4.1 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 3
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd. På grunn av at valg av representanter til Kulturutvalget ikke var foretatt i alle kommuner innen utgangen av 2011, ble ikke nytt AU valgt, og
det tidligere arbeidsutvalget blir sittende til alle valg er foretatt.
Salten Kulturutvalg

repr. 08 – høst 11

vararepr. 08 – høst 11

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

Ågot Eide
Arne Vinje
Brith May Kvitblik
Oddbjørn Nikolaisen
Siv Reidun Sandnes
Grete H. Stenersen
Trond Andreassen
Fred Eliassen
Kolbjørn Mathisen

Hege Grøtterud
Bjarne Eidissen
Unni Løvik
Hans Kristian Steinsvåg
Reinert Aarseth
Johanne Larsen
Torunn Baade Aalstad
Espen Reiss

Arbeidsutvalg
Leder:
Nestleder:
Medlem:

Grete H. Stenersen
Siv Reidun Sandnes
Arne Vinje

6.4.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2011
Informasjon og utadrettet virksomhet
Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd
annonsering og pressemeldinger
drift av nettside og felles kulturkalender for Salten
nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer
Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av aktiviteten
Prosjekter
- Den kulturelle spaserstokken, tre produksjoner
- Barents Youth Film Festival 2011
- Kulturell knagg: Elias Blix Jubileum, Gildeskål
- Skriveglede
Salten Regionråd
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-

Arktisk Barnekunstsenter, forprosjekt
Idrettsseminar
Planlegging av nye prosjekter

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

6.5

Salten Friluftsråd

6.5.1 Organisering
Fra 1. januar 1998 har Salten Friluftsråd vært et permanent underutvalg av Salten Regionråd.
Salten Friluftsråd ledes av et råd på 12 oppnevnte representanter og et arbeidsutvalg på 4
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.
Salten Friluftsråd

repr. høst 07 – høst 11

Arbeidsutvalg

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

Anne Maren Wasmuth
Matti Jäntti
Arne B Vaag
Cecilia Lundbakk
Tone Rita Kristensen
Heidi Solhaug
Ann Kristin Engan
Hans Einar Stendal
Lars Kr Evjenth
E Solvang

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Observatør:

Hans Einar Stendal
Ann Kristin Engan
Tone Rita Kristensen
FNF Nordland

Ansatte
Daglig leder:
Prosjektleder:

Trond Loge
Bjørn Godal

Observervatør:

FNF Nordland

I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester fra
Salten Regionråd.

6.5.2 Friluftsrådets hovedoppgaver i 2011
Motivasjon og informasjon
 Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Beiarn, sep 2011. Konseptutvikling.
 Forprosjekt, Barnas turløyper konseptutvikling og konkretisering
 Godtur.no. Koordinatoroppgaver for Friluftsrådenes landsforbund, overføring av egne data til
løsningen og prosjektledelse på utvikling av en turapplikasjon for mobiltelefon
 Utgiver av nytt turkart, Sulitjelma og Junkerdal nasjonalpark, utgitt sep 2011
 Samarbeid om ny turbok for Hamarøy, Steigen og Sørfold, utgitt des 2011
 Bidrag til nytt Jakt og fiskekart for Salten, utgitt 2011
Folkehelsesatsing, samarbeid med Nordland fylkeskommune:
 Bostedsnære turstier og turveger i Bodø: ”STImuli fra senga til Bestemorenga”. Prosjektledelse.
 Etablering av friluftslivs/reiselivs og folkehelse-prosjekt: ”På tur i Hamsuns rike”, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord
 ”Ut er in – barnehage”, Lærende nettverk barnehager, åtte kommuner i Salten. Prosjektledelse.
Pedagogisk utviklingsarbeid:
 Læreplaner for studieforberedende utdanningsprogram,
programområde friluftslivsfag for videregående skole
 Prosjektledelse på arbeidet med gjennomføring av forsøk med læreplanene
ved Knut Hamsun videregående skole
 Utviklingsarbeid i grunnskolen: kart- og nettbasert system for systematisk
bruk av nærmiljøet, ”Stedsbasert læring”.
 Kurs for friluftsstudenter og idrettsfagslærere i kystkultur og seiling
Høringsuttalelser/planarbeid
 Kartlegging og verdisetting av friluftsareal, arbeid i Salten avsluttet
 Veileder for ”veien fra kartlegging til sikring” for Direktoratet
for naturforvaltning
 Revisjon av friluftsloven, engasjement knytta til molteplukking
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd

Salten Regionråd
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6.6

Partnerskap Salten
Nordland fylkeskommune har etablert en ny partnerskapsmodell og har ut fra dette inngått partnerskapsavtaler med fylkets 7 regionråd for en treårsperiode fra 1.1.2009. Fylkeskommunen har
gitt modellen navnet / mottoet ”Vekstkraft gjennom regionale partnerskap” og har gjennom oppdragsbrev gitt følgende formål med partnerskapene:
-

Målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet
Styrke samhandlingen / samarbeidet horisontalt og vertikalt

6.6.1 Hovedmål for Partnerskap Salten
Partnerskap Salten skal, sammen med Nordland fylkeskommune og øvrige partnere styrke Salten som en framtidsrettet og dynamisk region i vekst, med bærekraftig bosetting, positivt omdømme, høy kompetanse samt gode kultur- og næringsarenaer. Ordningen er programbasert
med følgende satsinger:
1. Profil- og rekrutteringsprogram nasjonalt og internasjonalt
2. Program for kompetanse
3. Program for videreutvikling av næringssamarbeidet i regionen

6.6.2 Organisering
Partnere i Partnerskap Salten er kommunene representert ved Salten Regionråd,
FOU/utdanning, kultur-/frivillig sektor og næringslivet.
Partnerskapets styre har hatt følgende medlemmer i 2011:
Kjell Magne Johansen (styreleder)
Walter Pedersen
Odd-Tore Fygle
Anne Lise Nordvik Arntzen
Petter R. Øien
Bodil Børset
Tove Bushmann

SR
SR
SR
SR
FOU/utdanning
Kultur-/frivillig sektor
Næringslivet

Kyrre Didriksen er prosjektleder.
I tillegg til styret er det oppnevnt programråd for hver av de tre hovedsatsingene.

6.6.3 Økonomi
Nordland fylkeskommune bevilger årlig i en 3-årsperiode 8,7 mill kr som skal brukes til å gjennomføre programsatsingene i Partnerskap Salten. I tillegg bevilger fylkeskommunen 400 000
kroner til drift av ordningen. De øvrige kostnader til drift/programledelse dekkes over programsatsingene. Med tildelingen er det en rekke kriterier, blant annet skal partnerne bidra med minimum
50 % av kostnadene ved gjennomføring av programmene og prosjekt i tilknytning.
I 2011 ble det bevilget ca 14,1 millioner kroner til 35 ulike prosjekt innenfor de tre programmene.
Prosjektene hadde totalkostnad på ca 48 millioner kroner.
I prosjektperioden har Partnerskap Salten gjennom samarbeidsavtaler med 68 ulike prosjekt bevilget 25,6 millioner kroner til 68 ulike prosjekt med en totalkostnad på ca 90 millioner kroner.

6.6.4 Aktivitet 2011
Partnerskapskonferanse
Bodø (oktober) samlet ca 100 deltakere og hadde fokus på mangfoldet i Salten og hvilke muligheter dette gir for den framtidige utviklinga i regionen.
Styremøter
Styret har hatt 7 møter hvor til sammen 71 saker ble behandlet samt en rekke orienteringer/drøftinger.
Møter i programråd
Programrådene har hatt til sammen 9 møter, i tillegg til at de har behandlet saker elektronisk.

Salten Regionråd
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6.6.5

Prosjekt
Med bakgrunn i vedtatt handlingsplan samt etter innspill fra kommuner, regionrådet og andre
partnere har Partnerskap Salten inngått avtaler om samarbeid for å bidra til gjennomføring av
prosjekt.
Avsluttede prosjekt i 2011
Kulturell knagg–samarbeid med Salten Kultursamarbeid
Profileringsprosjekt Indre Salten – samarbeid med Næringsforeninger
Folkedansfestivalen 2011 - samarbeid med Ungdomsringen Salten
Bygdekompasset - samarbeid med Bondelaget
Utviklingsprogram for unge bedrifter - samarbeid med Team Bodø
Vinteropplevelser i Hamsuns Rike (forprosjekt) - samarbeid med Hamsuns Rike
Vinter i Salten – samarbeid med Visit Bodø
Remida gjenbruk - samarbeid med Remida
Arena Beiarn - næringsutviklingsprosjekt – samarbeid med Sjøfossen næringsutvikling
Newton Salten – samarbeid med RKK /First Scandinavia
HiBo- fleksibel læring - samarbeid med HiBo (universitetet i Bodø)
Studietiltak regionalt - samarbeid med KUN og KiG
Salten kompetanse - samarbeid med kompetanseutviklingsmiljø
Koordinering av profilering/rekrutteringsarbeid
Salten-messa
Utvikling næringssamarbeid
Elias Blix - jubileum

Prosjekt som videreføres etter 2011
Følgene prosjekt ble vedtatt og startet opp, men ikke avsluttet:
Profilering/rekruttering
Nasjonal kampanje (tre) for Bodø/Salten –samarbeid med Bodø i Vinden
NM på ski 2012 - samarbeid med Fauske il
VM i Boogie Woogie 2012 - samarbeid med Fauske Dans
Skriveglede
Bodø i Vinden–kampanje 3
Barnas turløyper i Salten - forprosjekt
Finnøy-seminaret
Perler i Salten
Magasin Indre Salten
Vinteropplevelser i Hamsuns Rike
Tilflyttingsprosjekt
Start Norge ved UiN
Oppdrag Nord-Norge/ NRK-program
Kulturell Knagg i Meløy
Tilrettelegging for næringsutvikling
Salten, en smak av Nordland
Reiseliv, database - samarbeid Hamsuns Rike
Industrielt FoU - samarbeid med Meløy næringsutvikling
Rognanfjæra – vern gjennom bruk
Elias Blix-senter forprosjekt
Forlengelse Kystveien
Felles førstelinje-forprosjekt /hovedprosjekt
Offentlige anskaffelser - møteserie med næringsliv
Petro - utviklingsprogram for Salten
Oppfølging permitterte /oppsagte Glomfjord
Tilrettelegging for mineralnæringer
Salten Havbruspark
Reiseliv i Salten
Mat-/opplevelsesprosjekt i Nord-Salten

Salten Regionråd
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Kompetanse
Arena for sceneprod. - samarbeid med Ung i Nordland
Gjennomføring Salten kompetanse
o Mange underprosjekt i hele regionen

6.7

Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten
Regionrådet vedtok i november 2009 å sette i gang et helseprosjekt over 2 år med egen prosjektleder. Kai Brynjar Hagen har i 2011 vært ansatt som prosjektleder i 60 % stilling.

6.7.1 Styringsgruppe
Styringsgruppa har i 2011 bestått av
Rolf Steffensen (leder)
Hild Marit Olsen (nestleder)
Jørgen Kampli
Bodil Friis
Hege Kristin Jørgensen
Iselin Marstrander

politiker
politiker
rådmann
helse- sosialsjef
kommuneoverlege og psykiatri/rehabilitering
psykiatri/rehabilitering

Vararepresentanter
Ingunn Lie Mosti
Jarand Gjestland
Elin Eidsvik

helse- sosialsjef Bodø
kommuneoverlege Sørfold
rådmann Hamarøy

(for Bodil Friis)
(for Hege Kristin Jørgensen)
(for Jørgen Kampli)

6.7.2 Aktivitet og økonomi
Styringsgruppa har hatt 7 møter i 2011. Katalin Nagy fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS (HMTS)
har vært innleid som sekretær for gruppa.
Kommunene Værøy og Røst deltar i samarbeidet. Informasjon om Samhandlingsprosjektet finnes
på Regionrådets nettside under ”prosjekter”.
Samhandlingsprosjektet er finansiert ved hjelp av Regionrådets prosjektmidler, tilskudd fra IRISSalten og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland.
Samhandlingsreformen har vært fast innslag i samtlige regionrådsmøter i 2011.
Prosjektleder/sunnhetsoverlegen har vært invitert til ulike møtefora i de fleste kommunene, vanligvis kommunestyret eller administrativ prosjektgruppe, og har hatt kontakt med politikere, administratorer og helsepersonell.
Det er tatt initiativ til gjennomføring av konferanse om samhandlingsreformen og konferanse om
rehabilitering. Han har deltatt og hatt innlegg på flere nasjonale konferanser og følger PreOBprosjektet videre.

6.7.3 RESO Salten
Styringsgruppa for Sunnhet i Salten har i flere omganger behandlet forslag til avtale med Nordlandssykehuset HF(NLSH) om samarbeid og etablering av et samhandlingsorgan (RESO) mellom kommunene i Salten og NLSH.
Formålet med avtalen var
-

Å sikre at pasientene opplever trygghet og kontinuitet ved overflytting mellom nivåene
Å sikre god informasjonsflyt og klar ansvarsplassering mellom helseforetaket og kommunene
Å sikre gode rutiner for informasjonsoverføring, slik at nødvendig informasjon/dokumentasjon er tilgjengelig der pasienten oppholder seg
Å bidra til å klargjøre partenes forpliktelser overfor hverandre

Regionrådet oppnevnte sine representanter til RESO i februar 2011, og NLSH har etter dette
oppnevnt sine representanter slik at RESO har hatt følgende medlemmer m/vara i 2011:
Rolf Steffensen (leder)
Hild Marit Olsen
Jørgen Kampli
Raymond Dokmo
Salten Regionråd

politiker
politiker
rådmann
legevaktsjef

vara Kjell Magne Johansen
vara Anne Lise Nordvik Arntzen
vara Ingunn Lie Mosti
vara Maja Eilertsen
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Paul Martin Strand (nestleder) adm. dir. NLSH
Geir Tollåli
klinikksjef med.
Lill Angelsen
avd.leder diagn.kl.
Steinar Pleym Pedersen
leder samh.avd.

vara Barthold Vonen
vara Elisabeth Marie Larsen
vara Mariann Westgaard
vara Synnøve Orvik

I tillegg har brukerutvalget ved NLSH oppnevnt 1 repr. med møte- og talerett.
Prosjektleder for Sunnhet i Salten er sekretariat for RESO. Det har vært avholdt 4 møter i 2011.
Arbeidsutvalget for RESO Salten (leder, nestleder og sekretariat), supplert med noen flere medarbeidere fra begge sider, har forhandlet om et forslag til de fire avtalene som var krevd inngått
mellom kommunen og helseforetaket innen 31.1. 2012. Med de gitte rammebetingelser var det
vanskelig for kommunesiden å vinne fram, men RESO Salten gjorde i desember 2011 vedtak om
anbefalte avtaletekster og formidlet disse til kommunene.
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6.8

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.
Årets resultat
Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 69 083 kr. Dette resultatet
fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter:
Sekretariatet

Drift/adm.
316 640
Div. prosjekter
-150 272
Partnerskap Salten
0
Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten
0
Felles Ansvar
Drift/adm.
0
Salten Friluftsråd
Drift/adm.
0
Prosjekter med avsluttende regnskap
-13 977
Salten Kultursamarbeid Drift/adm.
-83 309
Sum
69 083

kr
kr Merforbruk
kr
kr
kr
kr
kr Merforbruk
kr Merforbruk
kr

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig:
Mindre brukt på pensjon enn budsjettert
Mindre brukt på kontorutgifter enn budsjettert
Mindre brukt reiser/transport enn budsjettert
Mindre mva pga. mindre innkjøp enn budsjettert
Betydelig meir renteinntekter enn budsjettert (som følgje av god likviditet i bl.a. bredbåndsprosjektet og avsatt 1 mill kr til Partnerskapsprosjekter)
Det foreslås av midlene overføres til Disposisjonsfond AU
Merforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes hovedsakelig to prosjekter:
- Pro. 141 Profilering av Salten. Påløpt beløp (67 787 kr) dekkes av restmidler fra tidligere år.
- Pro. 166 Transportplan Nordland/Salten. Beløpet (57 163 kr) gjelder innleid konsulent i forbindelse utarbeidelse av innspill til Transportplan Nordland. Det foreslås at beløpet dekkes av
Disposisjonsfond AU.
Merforbruk på prosjekter ved Salten Friluftsråd skyldes inntekter som kommer i 2012. Det foreslås derfor at beløpene videreføres i ny regning.
Merforbruk Salten Kultursamarbeid (pro. 700) skyldes i hovedsak at det har blitt satt av for lite
midler til administrasjon av prosjekter. Det foreslås at beløpet dekkes av kultursamarbeidets ledige prosjektmidler.
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 2 704 434 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor tilskuddet ikke er utbetalt.
Bruk av Regionrådets prosjektmidler
I 2011 betalte kommunene inn 300 000 kr i prosjektmidler. Disse sammen med 200 000 kr fra tidligere år, ble i 2011 disponert til Samhandlingsprosjektet ”Sunnhet i Salten” etter vedtak i Regionrådet. Beløpet gjelder hele prosjektperioden på 2 år.
Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd
Samarbeidskommunene bidrog i 2011 med til sammen 5 283 223 kr i overføringer og refusjoner
til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde 30 % av omsetningen på 17 393 000 kr.
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SALTEN STÅR SAMMEN !
Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold

