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REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 27. – 28. november 2014.

Forslag til vedtak:
Referat fra møte i Salten Regionråd 27. – 28. november 2014 godkjennes.

Bodø, 6.2.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Arkiv: sr-sak 0115 - referat fra forrige møte

Heidi Robertsen
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ORIENTERINGER OG REFERATSAKER
FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON

Nedenfor er gitt en kort orientering om saker som det jobbes med i Salten Regionråd sin
organisasjon. Utdypende orientering kan om ønskelig gis i Regionrådets møte.
A.

GENERELL INFORMASJON
1. Prosjekt vedr. rus/psykiatri og ettervern
Sak vedrørende dette ble lagt frem, men trukket fra behandling i AU-møte 3. februar.
Arbeidsutvalget har bedt administrasjonen om å jobbe videre med prosjektplanen
med sikte på at ny sak legges frem for beslutning i regionrådets møte i juni.
2. Møte med Nordlandsbenken 12. januar
Den 12. januar var regionrådene i Nordland invitert til kontaktmøte med stortingsrepresentantene fra Nordland og styret i KS-Nordland. Fra Salten møtte Rolf Steffensen, Ole H. Hjartøy og Kjersti Bye Pedersen. Følgende saker ble tatt opp:
Samferdsel (E6, Tjernfjellet, Saltenpendelen og “Ny by ny flyplass”)
3. AU-møte på Kirkenes
Arbeidsutvalget la sitt februarmøte til Kirkenes for å delta på styremøte i Nord-Norges
Europakontor og Kirkeneskonferansen.
4. Regionrådet inn i Europakontorets styre
Leder for Salten Regionråd ble 4. februar valgt inn i styret til Nord-Norges Europakontor for et år.

B.

SALTEN KULTURSAMARBEID
1. Aktiviteter
Hege Næss Klette har nå besøkt alle kommunene i Salten unntatt Steigen, som planlegges besøkt i løpet av vår-vinteren. I februar deltar hun som frivillig på UKM i Saltdal, og er forespurt om å delta i juryen i UKM på Fauske. Hun planlegger også et studiebesøk hos Vesterålen Kultursamarbeid.
2. Filmfest Salten
Årets Filmfest gjennomføres i Bodø Spektrum 23. april. Finansieringen er på plass,
og elevene er godt i gang med produksjon av filmer. Til våren sendes Per Sundnes
og Endre Lund Eriksen på turne til skolene i Salten for å snakke om bruk av film i
skolefagene. Midler til dette har vi fått fra Nordland fylkeskommune.
3. «Salt-stæmma»
Forestillingen i Stormen 23. november ble en suksess. Det som gjenstår nå er rapportskriving, regnskapsavslutning og innhenting av gitte tilskudd. Bård Bergrabb avsluttet sitt engasjement 31.12.2014, slik at kultursamarbeidet tar disse oppgavene
selv.
4. Digital historiefortelling
Bibliotekene i Salten ønsker ikke å delta i prosjektet slik det opprinnelig var planlagt.
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Bibliotek-nettverket er nå bedt om å se på mulighetene for å gjennomføre et annet
konsept dersom det er interesse for det.
5. Den kulturelle spaserstokken
I måneskiftet november/desember reiste Are Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen
på turne for Den kulturelle spaserstokken. Vi har 72 trykk fra disse kursene som planlegges satt sammen til en utstilling.
Mandag 16. februar reiser Fjordfolk på en fem dagers turne i Salten. Produksjonen er
den siste 2014 turneen i regi av Den kulturelle spaserstokken.
Fjordfolk er en musikalsk historie om kulturell identitet. Historien skildres gjennom
musikk, leste tekster og visualiseres med fantastiske bilder av mennesker og natur.
Vi har fått tilsagn fra Fylket om 255 000 for to produksjoner i 2015. Først ut er «De
nære ting – Kurt Foss og Reidar Bøe» av distriktsmusikerne i Salten. Den sendes
rundt i uke 17. Videre jobbes det med å få på plass en pensjonistrevy til høsten.
6. Idrettsgalla 2015
Se egen sak om dette.
C.

SALTEN FRILUFTSRÅD
1. Heftig åpning av Friluftslivets år 2015
Det var flere flotte markeringer i Salten 13.-14.januar.
Heftig åpning i Rensåsparken i Bodø. Maria Almli, fra Steigen, er ambassadør for Friluftslivets år. Ambassaden hennes var en iglo i Rensåsparken, til stor begeistring for
mange, inkludert 200 barnehagebarn og Klima- og miljødepartementet. I en lavvo i
Rensåsen ledet Rolf Steffensen en “bålsamtale” om friluftsliv som vil bli husket av
mange.
På landsbasis overnattet om lag halvparten av ordførerne ute. I Salten overnattet alle
ni ute. Noen på Fauske, noen på Storjord i Saltdal og noen i Rensåsen i Bodø.
Salten Friluftsråd er stolte av ordførerne i Salten!
2. Kartoffensiv i Salten Friluftsråd
Friluftskart for Salten i målestokk 1: 250 000
Kartet ble sist utgitt og fulldistribuert i 2004. Kartet omfatter alle kommunene i Salten
og har hovedvekt på tema friluftsliv/reiseliv. Nå er Salten Friluftsråd i full gang med
revisjon med sikte på nyutgivelse i Friluftslivets år 2015. Salten Friluftsråd har fått tilsagn om kr 300.000 fra Iris Salten i støtte til utgivelse. Denne støtten gjør at også
kommende utgave vil bli fulldistribuert til alle privatpersoner i Salten. Vi håper på utgivelse før St. Hans.
Det store Saltfjellkartet er i salg.
Kartpakken, med fire kart på to kartblad og info-hefte omfatter hele 11 000 km2
landareal. Kartet kan kjøpes fra bl.a. bokhandlere, turistbedrifter og Salten Friluftsråd.
Takket være dugnadsinnsats og støtte fra Statskog SF, Nordland fylkeskommune og
Midtre Nordland nasjonalparkstyre, kan vi holde en lav pris; kr 200,-, dvs ca. 2 øre pr.
km2.
Turkart i nord. Sørfold kommune har utsatt arbeidet, men Friluftsrådet er fortsatt aktuell som samarbeidspart. Arbeidet starter mest sannsynlig opp til høsten.
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3. Friluftslivsfag, Knut Hamsun vgs
Prosessen med å få forsøksordningen med friluftslivsfag ved Knut Hamsun vgs permanent, er nå i gang. Friluftsrådet vil være en aktiv medspiller i dette arbeidet.
4. Turruteplaner og revisjon av Friluftslivskartleggingen
Salten Friluftsråd utarbeider nå første generasjons turruteplaner. Arbeidet skal innarbeides i kommunens øvrige planverk når det revideres. Målet med arbeidet er å få
bedre struktur på arbeidet med turruter og bedre grunnlaget for ekstern finansiering,
blant annet spillemidler. Fylkeskommunen signaliserer at dette på sikt vil bli et krav
for fylkeskommunale tilskudd. Det er utarbeidet piloter for Hamarøy og Meløy. Det
jobbes nå i Steigen Sørfold.
Samtidig er det behov for å revidere friluftslivskartleggingen. Det er viktig for at den
store jobben som er gjort, fortsatt skal ha verdi. Friluftsrådet kan bidra i dette arbeidet.
5. Sykkelsatsing i Salten
Kommunene hadde frist til 01.01.15 med å gjøre vedtak deltakelse. Friluftsrådet følger opp i forhold til regionale parter. Det er fortsatt noe manglende tilbakemelding fra
kommunene, men alle som har meldt tilbake, har meldt tilbake positivt.
6. Turskiltprosjektet/FantaSTI Salten
Turskiltprosjektet er en nasjonal satsing på merking av bostedsnære turruter. Salten
Friluftsråd følger opp kommunene i regionen på storsatsingen i regi av fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen. Oppfølgingen går blant annet på faglig veiledning og
gjennomføring av kurs.
7. Full Fræs i Nordland
I Samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd har vi tatt initiativ til en fylkesdekkende friluftskamp mellom ungdomsskolene i Nordland. I konkurransen legges det vekt på
elevenes kunnskap og ferdigheter i ulike friluftslivsaktiviteter, kreativitet og evne til
samarbeid. Alle ungdomsskolene er nå invitert til å være med. Kampen organiseres
først som en kvalifisering på hver enkelt skole, så en kommunefinale (der det er mer
enn en ungdomsskole som deltar), så regionfinale for hver region i Nordland. Hovedfinalen arrangeres på Knut Hamsun vgs. Friluftskampen arrangeres i samarbeid med
NRK, de frivillige friluftsorganisasjonene og Statskog. NRK vil dekke region og fylkesfinalen. Konkurransen starter i vår og avsluttes med finale i Hamarøy i oktober 2015.
Tiltaket er en del av vår markering av Friluftslivets år 2015. Ca. 30 skoler fra hele fylket er nå påmeldt.

SR-sak XX/14-b

ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte.

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.
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Bodø, den 6.2.2015
Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
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prosjektkoordinator
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KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2014 – 2016
MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN

Innledning
Det legges med dette fram forslag til felles kommunikasjonsstrategi for “Mulighetsstudier for
Salten” og kommunereformen i Salten.
Strategien er utarbeidet av rådmannsutvalget i samarbeid med kommunikasjonsrådgivere i
kommunene Meløy, Fauske og Bodø gjennom felles møter og workshop med representanter
for næringsliv, ungdomsråd og eldreråd.
Gjennom kommunikasjonsstrategien ønsker Salten Regionråd å sikre forståelse av de
kommunikasjonsutfordringene en slik reform innebærer, opptre koordinert, og sørge for
framdrift gjennom felles tiltak. Innbyggerne skal oppleve prosessen som åpen, inkluderende
og at de har fått mulighet til å medvirke.

Bakgrunn
Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner gjennom en
ny kommunereform, og inviterte alle landets kommuner høsten 2014 til å starte prosesser for
å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Regjeringen planlegger
å fremme en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017, med
iverksettelse senest 1. januar 2020.
Salten regionråd har vedtatt å sette i gang prosjektet “Mulighetsstudier for Salten” for å
utrede en fremtidsrettet og robust organisering av kommunal sektor i regionen. Utredningen
skal berøre et bredt sett av temaer. Revisjon- og rådgivingsselskapet BDO er engasjert for å
gjøre denne utredningen. Kommunale vedtak om sammenslåing skal gjøres i løpet av våren
2016.
Inndelingslovens § 10 sier følgende om grenseendringer i forhold til innbyggerinvolvering:
«Kommunestyret bør innhente innbyggjarane sine synspunkt på forslag til grenseendring.
Høyringa kan skje ved folkerøysting, opinionsundersøking, spørjeundersøking, møter eller
på annen måte».
Dette stiller krav til kommunens involvering av innbyggerne i en slik prosess.

Beskrivelse
Se vedlagte utkast til kommunikasjonsstrategi og tiltaksliste.

Budsjett/finansiering
Hver kommune som deltar i utredning av kommunestruktur kan søke Kommunal- og
moderniseringsdepartementet om støtte på inntil 100 000 kroner til informasjon og
folkehøring. Det foreslås at Salten Regionråd sender en samlet søknad til KMD på vegne av
kommunene i Salten, hvor midlene, eller deler av disse, brukes til å følge opp tiltak gjennom
kommunikasjonsstrategien.
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Vurdering
Salten Regionråd og kommunene i Salten er godt i gang med prosessen omkring den nye
kommunereformen. Endelig vedtak om framtidig kommunestruktur skal være gjort av alle
kommunene innen utgangen av juni 2016.
I den forbindelse legges det fram forslag til felles kommunikasjonsstrategi for
“Mulighetsstudier i Salten” og kommunereformen i Salten. Gjennom
kommunikasjonsstrategien ønsker man å bidra til og sikre forståelse av de
kommunikasjonsutfordringene en slik reform innebærer, opptre koordinert, og sørge for
framdrift gjennom felles tiltak. Dette særlig for at innbyggerne skal oppleve prosessen som
åpen, inkluderende og at de har fått mulighet til å medvirke.
I vedlagte kommunikasjonsstrategi med tiltaksliste foreslås det tiltak som kan bidra til økt
kommunikasjon omkring prosessen med den nye kommunereformen. Det foreslås både
regionale og lokale tiltak.
Et av de tiltakene som bør/kan diskuteres er hvilken plass kommunereformen bør få i den
lokale valgkampen. Det er derfor valgt å ta med tiltaket i tiltakslisten og dette bør diskuteres i
både AU og Regionrådet. Dette blant annet fordi media etter all sannsynlighet vil ha stort
fokus på kommunereformen i valgkampen, og at man gjennom å nedfelle dette i strategien
kan bidra til større åpenhet og at innbyggerne engasjerer seg i prosessen. Det er imidlertid
viktig å involvere innbyggerne i flere faser, hvorav valgkampen er en av fasene.
Det anbefales at Salten Regionråd vedtar strategien og sender en samlet søknad til KMD på
vegne av kommunene i Salten, hvor man søker om midler til å få dekket utgifter knyttet opp
til informasjon og folkehøring, og hvor midlene brukes til å følge opp tiltak gjennom
kommunikasjonsstrategien.
Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2015 under AU-sak 06/15 og legger den
frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
Salten Regionråd vedtar forslag til kommunikasjonsstrategi og ber om at kommunene i
Salten slutter seg til strategien.
Det sendes en samlet søknad til KMD på vegne av kommunene i Salten, om midler til å
dekke kostnader tilknyttet informasjon og folkehøring.

Bodø, den 6.2.2015

Kjersti Bye Pedersen
Sekretariatsleder

Vedlegg:
Kommunikasjonsstrategi
Idéliste
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OPPFØLGING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED
NORD-NORGES EUROPAKONTOR I BRÜSSEL

Innledning
Salten Regionråd inngikk partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor fra 1. juli 2014
med 1 års varighet. Hovedformålet er å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen
av nordområdene, holde oss oppdatert på EU-politikk som berører kommunene i Salten,
samt bidra til økt internasjonalisering i regionen. Dette er forankret i Saltenstrategiene for
2012-2016.
Det foreslås å forlenge partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor med ytterligere
ett år for perioden 01.7.2015 til 31.6.2016.

Bakgrunn
Regionrådet gjorde følgende enstemmige vedtak i februar-møtet i SR-sak 07/14:
1. Salten Regionråd inngår partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i Brussel
med virkning for perioden 1.7.2014 – 30.06.2015.
2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2015 hvor det tas stilling til om
partnerskapsavtalen skal forlenges.
3. Kontingent for første år finansieres på følgende måte:

Kontingent

250 000

Finansiering
Salten Regionråd

100 000

Beiarn

16 667

Bodø

16 667

Hamarøy

16 667

Fauske

16 667

Gildeskål

16 667

Meløy

16 667

Saltdal

16 667

Steigen

16 667

Sørfold

16 667

SUM

250 003
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Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner belastes SR’s Iris-fond.
4. Arbeidsutvalget fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis fullmakt til å
følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.
5. Den enkelte kommune bes om å oppnevne en kontaktperson mot Europakontoret og
Regionrådet, som begge parter kan forholde seg til i Europa-relaterte problemstillinger.

I henhold til vedtakets punkt 2 skal partnerskapsavtalen evalueres i regionrådets møte i
februar 2015, hvor det også skal tas stilling til forlengelse av avtalen.

Beskrivelse
Bestilling til Nord-Norges Europakontor:

1) Promotering av Salten
o Kontinuerlig arbeid for å sette Salten på kartet og synliggjøre Salten i
internasjonal/europeisk sammenheng

2) Infrastruktur og samferdsel i nordområdene
o Videreutvikle og forsterke Saltens koblinger til det internasjonale transportnettverket,
herunder satsinger innenfor veg, bane, sjø og luftfart..
o Bidra til å utvikle Bodøs status som flybyen gjennom innspill til satsinger.
o Fortsette overvåking og gi innspill og informasjon som kan brukes overfor
Samferdselsdepartementet ved viktige omstillinger og etableringer

3) Sikkerhet og beredskap:
o Videreutvikle og forsterke Bodøs status som sikkerhets- og beredskapshovedstad i
Norge og Nordområdene
o Overvåke og følge utviklingen av relatert politikk i EU/Europa
o Arrangere workshops/seminarer i Brussel/Salten etter behov for å videreutvikle den
rollen Bodø og Salten skal ta innenfor sikkerhet og beredskap
o Bistand med å knytte nettverk og innhente kunnskap

4) Regional- og nordområdepolitikk
o De grenseregionale samarbeidsprogrammene 2014 – 2020 skal tre i kraft i 2014.
Skaffe informasjon om programmene og endringer i regelverk.
o Følge utviklingen av EUs nordområdepolitikk og skaffe Salten kunnskap om – og
deltakelse i debatten rundt denne.
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5) Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og reiseliv.
o Informasjon og oppdateringer om saker som får betydning for næringslivet i vår
region.
Nord-Norges Europakontor har i perioden bidratt med:
-Promotering av Salten i ulike foraer
-Informasjon og koblinger opp mot EUs satsinger på infrastruktur
-Jevnlige informasjonsmailer om Brussel og jobben NNEO gjør
-Håndtert henvendelser fra kommunene i Salten
-Varslet om saker som kan påvirke Nord-Norges og Saltens politikkområder
-Informasjon om, og tilrettelagt for deltakelse på, ulike seminarer i regi av NNEO og
NSPA, samt andre møteplasser
-Foredrag og deltakelse på Saltentinget 2014 fra NNEO
-Tilrettelegging av studietur for regionrådet til Brussel
-Deltakelse på møte med næringsnettverket

Budsjett/finansiering
Kontingent

250 000

Finansiering
Salten Regionråd
Beiarn
Bodø
Hamarøy
Fauske
Gildeskål
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold
SUM

100 000
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
16 667
250 003

Det foreslås at Salten Regionråd dekker kr. 100.000,- fra AUs disposisjonsfond for perioden
1.7.2015 – 30.6.2016. Ved ytterligere forlengelse bør det diskuteres om kontingenten skal
deles likt mellom alle kommunene og regionrådet, noe som innebærer at alle kommunene og
regionrådet betaler kr. 25.000,- pr. kommune/regionråd i kontingent.
Det er pr. 31. januar 2014 kr. 639 855 disponibelt i AUs disposisjonsfond.
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Vurdering
Til tross for at Norge ikke formelt er medlem av EU har EUs politikk direkte innvirkning på
store deler av norsk samfunnsliv. Norge har tilknyttet seg store deler av EU-samarbeidet
gjennom flere avtaler med EU. Hovedpilaren i Norges tilknytning til EU er EØS-avtalen, som
ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. EØS-avtalen omtales ofte som Norges viktigste
utenrikspolitiske avtale, men har også store innenrikspolitiske konsekvenser. Eksempler på
politikkområder som inngår i EU-samarbeidet, men som ikke er innlemmet i EØS-avtalen er
utenriks-, finans-, landbruks- og fiskeripolitikk. EØS-avtalen oppdateres og utvides
fortløpende.
Norsk kommunesektor påvirkes i stor grad av de beslutninger som tas av EU. Som
eksempel kan nevnes politikkområder som regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, offentlig
statsstøtteregelverk, miljø (blant annet vanndirektivet), regelverket om offentlige
anskaffelser, arbeidstidsdirektivet, m.m.
EU jobber i et 7-års perspektiv og jobber etter de “lange linjene”. Det er derfor vanskelig å
oppnå kortsiktige resultater gjennom en partnerskapsavtale. Gjennom partnerskapsavtalen
får kommunene i Salten mulighet til å komme tidlig inn i de prosesser som pågår i EU, for å
påvirke til det beste for Salten og Nordnorske interesser, i tillegg til å bli orientert om det som
skjer i EU.
Det anbefales å forlenge avtalen med ytterligere ett år for perioden 1.7.2015 – 30.6.2016.

Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2015 under AU-sak 07/15 og legger den
frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
1. Salten Regionråd forlenger partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor i
Brussel for perioden 1.7.2015 – 30.06.2016.
2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2016 hvor det tas stilling til om
partnerskapsavtalen skal forlenges.
3. Kontingent for andre år finansieres på følgende måte:
Kontingent

250 000

Finansiering
Salten Regionråd

100 000

Beiarn

16 667

Bodø

16 667

Hamarøy

16 667

Fauske

16 667

Gildeskål

16 667

Meløy

16 667
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Saltdal

16 667

Steigen

16 667

Sørfold

16 667

SUM

250 003

Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner belastes AUs disposisjonsfond.
4. Arbeidsutvalget fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis fullmakt til å
følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.
5. Næringsnettverket oppnevnes som kontaktpersoner for kommunene mot Regionrådet og
Nord-Norges Europakontor.

Bodø, den 6.2.2015

Kjersti Bye Pedersen
Sekretariatsleder

Vedlegg:
Partnerskapsavtale
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SR-sak 06/15 IDRETTSGALLA 2015
Bakgrunn
I SR-sak 06/12 som omhandlet Felles idrettsanlegg og idrettsarrangement i Salten, stilte
Salten Regionråd seg positiv til å gjennomføre en idrettsgalla for å hedre gode prestasjoner i
idretten i Salten, samt gi honnør til frivillige ildsjeler.
Med bakgrunn i dette arrangerte Nordland Idrettskrets og Salten Kultursamarbeid lørdag 9.
februar 2013 Salten Idrettsgalla for første gang i Fauske idrettshall. Arrangementet kombinerte prisutdelinger med kulturelle innslag fra unge Salten kunstnere. På den måten fikk vi
kombinert kultur og idrett på en fin måte. Det var hedring av årets ildsjel i hver Saltenkommune, samt kåring av vinnere i ulike kategorier av prestasjonspriser. En rekke inviterte gjester deltok og totalt var det ca. 200 publikummere.
I SR-sak 55/11, som omhandlet valg av medlemmer til styringsgruppe for idrettsstrategi, ble
det satt ned en gruppe bestående av:
•
•
•
•

Kristin Setså, Nordland Idrettskrets
Lisbeth Glanfield, Salten Kultursamarbeid
Turid J. Willumstad, Sørfold (Salten Regionråd)
Petter J. Pedersen, ordfører Gildeskål (Salten Regionråd)

Denne styringsgruppen sto også for planlegging av Idrettsgallaen.
Målet er å arrangere Idrettsgalla hvert andre år og rullere mellom Bodø og Fauske.

Beskrivelse
Det ble i Kulturutvalgets møte i november besluttet at prosjektleder i Salten Kultursamarbeid
i samarbeid med Nordland Idrettskrets og Bodø Idrettsråd skal starte arbeidet med å arrangere Idrettsgalla i 2015. Arrangementet planlegges i Bodø og det ble foreslått avviklet i september.
Et viktig suksesskriterie for arrangementet er Salten ordførernes deltakelse. Vi ser at et september arrangement kolliderer med det forestående kommunevalget. Det jobbes derfor med
å finne ny dato i november eller på nyåret 2016.
For å sikre god forankring i kommunene ønsker vi et medlem i styringsgruppa fra Regionrådet. Turid J Willumstad har signalisert at hun kan være interessert i å være med videre. Styringsgruppa består i dag av:
•
•
•

Kristin Setså, Nordland Idrettskrets
Hege Klette, Salten Kultursamarbeid
Hilde Ånneland, Bodø Idrettsråd
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Budsjett og finansieringsplan
Det er laget et budsjett på kroner 285 000. Avviklingen av arrangementet forutsetter at finansiering går i orden.

Utgifter
Leie av lokale:
Scene, Lys og lyd/rigg/teknikere
Honorar til idrettslag/dugnad
Honorar Artister og konferansier
Reiseutgifter artister/konferansier
Annonser/markedsføring
Diverse utstyr/blomster etc.
Premier
Mottakelse
Middag
Sum:
Inntekter
Hovedsponsor

Budsjett
15000
20000
10000
65000
15500
30000
20000
18000
20000
71500
285000

Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Bodø kommune
Nordland fylkeskommune

100000
25000
25000
25000
10000
50000
50000

Sum:

285000

Estimert egeninnsats
Salten Kultursamarbeid (Salten Regionråd) 100 t. x kr. 500.Nordland Idrettskrets 100 t x kr 500
Bodø Idrettsråd 100 t x kr 500
Sum egeninnsats

50000
50000
50000
150000

Vurdering
Idretten mener at et arrangement i november ikke vil være optimalt fordi bragdene som skal
honoreres er for langt tilbake i tid. Salten Kultursamarbeid har derfor foreslått at arrangementet flyttes til over nyttår 2016, slik det var i 2013. På denne måten får vi god tid til planleggingen, samt å få finansieringen på plass. Dette vil også være en flott arena for de nye
ordførerne å vise seg frem.
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Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 3. februar 2015 under AU-sak 08/15 og legger den
frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
1. Salten Regionråd gir sin tilslutning til at det arrangeres Idrettsgalla i 2015/2016. Ordførerne bes om å prioritere deltakelse.
2. Regionrådet oppnevner følgende representant til styringsgruppen:
___________________________________________

Bodø, den 6.2.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
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