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Innledning
Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom 9 kommuner i Salten. Samarbeidsordningen
ble startet høsten 1989 med konstituerende møte i Regionrådet den 3. november dette året. I
november 2009 kunne Regionrådet derfor se tilbake på 20 år som samarbeidsorgan mellom
kommunene i Salten.
I de 20-årene som har gått siden etableringen har kommunene i Salten vist at de kan samarbeide på mange områder. Det er etablert en god tone mellom kommunene og vilje til å finne løsninger også på vanskelige regionale spørsmål. Et synlig resultat av dette er bl.a. "Vegpakke
Salten" hvor regionen høsten 2009 fikk åpnet ny parsell av rv.17 over Tverlandet og hvor flere
nyanlegg på rv.80 kommer til utbygging i de nærmeste årene.
Visjon og stikkord for regionrådets arbeid gjennom 20 år har vært "FOREBYGGING". Denne visjonen har ligget i bunnen for arbeidet med etablering av interkommunale selskaper som IRISSalten, Helse- og miljøtilsyn Salten og Salten Brann. Det viktigste for disse selskapene er ikke
innsamling av avfall, tilsyn og slukking av brann, men gjennom sitt forebyggende arbeid å bidra
til at vi i Salten har et godt miljø, god helse og få branner.
Forebyggende arbeid har også ligget i bunnen for etableringer innenfor Regionrådets egen organisasjon. Konfliktrådet for Salten var i 10 år en del av regionrådets virksomhet, med den bakgrunn å forebygge at unge som kom opp i konflikter utviklet en kriminell løpebane. Senere har
kommunene i Salten etablert "Felles Ansvar i Salten" som samarbeider med konfliktrådet, politiet, skole, barnevern m.f.
Salten Friluftsråd er en annen del av Regionrådets virksomhet som i stor grad driver forebyggende arbeid, ikke minst gjennom sitt helsefremmende engasjement. Det samme kan sies om
Salten Kultursamarbeid som sammen med Friluftsrådet er med å styrke Salten-identiteten og
tilhørighet, og på denne måten bidrar til at folk ønsker å bo i Salten (forebygger fraflytting).
Salten Regionråd kjennetegnes ved et omfattende samarbeid gjennom ulike typer prosjekter,
programarbeid og nettverk. Dette dokumenteres bl.a. i en følgeevaluering av Salten Regionråd
som NIVI Analyse har gjennomført de siste årene etter oppdrag fra KS. Sluttrapporten for dette
evalueringsarbeidet ble framlagt i desember 2009.
Det framgår av rapporten at Salten har fått til mye, men at samarbeidspotensialet på langt nær
er utnyttet. Potensial for økt oppgaveløsning er betydelig og mulighetene til å oppnå stordriftsfordeler og kvalitetsgevinster er store på en rekke kommunale ansvarsfelt, enten det gjelder
samarbeid om kommuneadministrative støttefunksjoner, samarbeid om standardisert forvaltning, smale kompetansegivende velferdstjenester eller utviklingsoppgaver. Det mangler derfor
ikke på nye oppgaver å gripe fatt i for Regionrådet dersom kommunene ser nytten av interkommunalt samarbeid på regionrådsnivå eller i subregioner.
Også i 2009 har det vært stort aktivitet i alle deler av Regionrådets organisasjon. Spesielt vil vi
trekke fram Kultursamarbeidets arbeid som, med små ressurser, har gjennomført mange og
gode samarbeidsprosjekt, - prosjekter som har fått stor oppmerksomhet og god omtale i hele
regionen. Kultursamarbeidet, sammen med Friluftsrådet og Felles Ansvar, er spesielt gode ambassadører for det interkommunale samarbeidet, og har også gitt oss nasjonal oppmerksomhet.
Av konkrete oppgaver/prosjekt fra året 2009 vil vi spesielt trekke fram:
Organisering av arbeidet med samhandlingsreformen i Salten
Bredbåndsutbygging ”Hvite flekker”
Organisering av Partnerskap Salten sammen med Nordland fylkeskommune
Båtpakke Salten
Omtale av disse og de mange andre oppgavene som Regionrådet har vært opptatt med i 2009
er gjengitt under kapittel 5 i denne årsmeldingen.
I de kommende årene vil Regionrådet fortsatt være opptatt av å ivareta nye og etablerte oppgavene på en god måte. Visjonen vil fortsatt være å prioritere oppgaver som gir en forebyggende
effekt og derved gjør Salten til en trygg og god region å bo, arbeide og vokse opp i.
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To oppgaver vil ha spesiell fokus de nærmeste årene. Disse er:
Regionalt utviklingsarbeid/Partnerskap Salten sammen med fylkeskommunen og
Samhandling mellom sykehusene og kommunene om helsetjenester. Samhandlingsreformen.
I tillegg vil organisering av det interkommunale samarbeidet i Salten måtte settes på dagsordenen. Nye samarbeidsoppgaver vil ha behov for en formell avtalepart som kan sikre en samordnet og forpliktende opptreden mellom flere kommuner. Samhandlingsreformen og nye utfordringer innen kommunal administrasjon og tjenesteproduksjon, vil derfor utfordre de tradisjonelle
modellene for organisering av interkommunalt samarbeid.
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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 i 2009:
Kommune

Ordfører

Fra opposisjonen

Rådmann

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold

Frigg Ottar Os
Odd-Tore Fygle
Odd Henriksen
Walter Pedersen
Rolf Steffensen
Arild Kjerpeseth
Kjell-Magne Johansen
Asle Schrøder
Lars Kr. H. Evjenth

Håkon Sæther
Gørill H. Heitmann
Siv Anita J. Brekke
Hilde F. Johansen
Bård Marthinussen
Per Swensen
Anne Britt Sletteng
Berit W.Berg/Kjell Arntsen
Anne L.N. Arntzen

Ole-Petter Nybakk
Svein Blix
Ragnar Pettersen
Even Ediassen
Elin Eidsvik
Jørgen Kampli

Anna Welle/ Mary Ann Meisler
Roy Hanssen
Torbjørn Winther

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2007 – 2011.
Regionrådet har i 2009 hatt 4 møter og behandlet 45 saker, samt tatt en del saker til orientering.

2.2

Arbeidsutvalgets sammensetning
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2009 har Arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning:
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 5 ordinære møter og behandlet 60 saker, foruten en del referatsaker.
Vararepresentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.

2.3

Sekretariatsledelse
Sekretariatet ledes av sekretariatsleder, som er øverste administrative leder for virksomheten.
I 2009 har sekretariatet vært ledet av: Georg Heggelund
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Ansatte
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2009:
Sekretariatet

Stilling

Kontorsted

Heidi Robertsen
Judith Stordal

Prosjektleder
Sekretær

Bodø
Bodø
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Friluftsrådet
Trond Loge
Bjørn Godal

Daglig leder
Prosjektleder

Rognan
Bodø

Koordinator

Bodø

Prosjektleder

Bodø

Prosjektleder (fra 10.08)

Bodø

Felles Ansvar i Salten
Siv Anita Bjørnsen
Salten Kultursamarbeid
Lisbeth Glanfield
Partnerskap Salten
Kyrre Didriksen

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.
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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.
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Virksomheten i 2009

5.1

Sekretariatet
I tillegg til ordinære sekretariatfunksjoner 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 2009:

5.1.1 Høringsuttalelser
Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av år 2009 avgitt 8 høringsuttalelser.

5.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk
I forbindelse med at Regionrådets februarmøte ble flyttet til Oslo for å delta i åpningen av Hamsun-året 2009, ble det avholdt et kontaktmøte med Nordlandsbenken på Stortinget. Her ble følgende tema drøftet:
- Saltenpakken (vei)
- Hamsunsenteret
- Kraftregime
- Universitetet i Salten/Bodø
- Interkommunalt samarbeid
- Kulturkvartalet i Bodø
- Helse (Steigenmodellen)
- Nordområdesatsningen
- Rammetilskudd til krisesenterne

5.1.3 Regionalt bredbåndsnett.
Regionrådet inngikk i 2005 en avtale med UmoeIKT AS om etablering av et høyhastighetsnett
(100 Mbps bredbåndsnett) mellom kommunene i regionen. Kontrakten ble fornyet med 2 år
sommeren 2008 og har nå en varighet fram til sommeren 2010. Foreløpig er den store kapasiteten lite utnyttet.
Salten Regionråd
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5.1.4 Regionalt IT-samarbeid
Planene med å få til et tettere IT-samarbeid mellom kommunene i Salten har pågått siden 2007.
Det er nedsatt en egen styringsgruppe bestående av:
Jørgen Kampli (leder)
Svein Blix
Ole Petter Nybakk
Frode Nilsen
Leder av IT-rådet (i 2009 har dette vært Jan Børre Solvik)
IRIS Salten IKS v/ Trond Sigurd Ursin har vært prosjektleder for arbeidet. Styringsgruppa la
fram sin konklusjon i regionrådets møte i juni. Her ble det besluttet å avslutte utredningen av et
felles IKS og at det skal jobbes videre med et tettere samarbeid mellom kommunene som bl.a.
innebærer harmonisering av avtaler.

5.1.5 Bredbåndsprosjekt ”Hvite Flekker”
I Salten-kommunene er det nå bygget ut 74 nye hvite flekker. Utbyggingen har anslagsvis gitt
1400 husstander samt noen titalls næringsdrivende tilgang til bredbånd. Videre er det bygget ut
23 såkalte B punkter – dette er telefonisentraler som tidligere var bygget i ”grisgrendte strøk i
Salten, men som nå trengte oppgradering. Denne utbyggingen sikret at ytterligere 346 husstander fikk beholde og fikk oppgradert bredbåndsløsningene sine.
Til sammen har denne utbyggingen hittil kostet 15,9 mill kr. som er finansiert gjennom tilskudd
fra kommunene, Høykom, KRD/Nordland fylkeskommune og Innovasjonsprogram Salten.
Kommunenes egenandel har variert mellom 40 og 50%.
Det gjenstår fortsatt noen opsjoner som ikke er satt i bestilling.

5.1.6 Partnerskapsavtale med Nordland fylkeskommune
Våren 2009 ble brukt til å avslutte arbeidet innenfor partnerskapsavtalen som ble inngått med
Nordland fylkeskommune i 2004.
Samtidig er det fra 2009 inngått en ny og mer omfattende partnerskapsavtale med Nordland
fylkeskommune, se eget avsnitt nedenfor.

5.1.7 Følgeevaluering av Salten Regionråd
Salten Regionråd er et av 4 regionråd i Norge som de siste årene er blitt følgeevaluert av Kommunenes sentralforbund (KS). Sluttrapport for dette arbeidet ble lagt fra i desember 2009.
Prosjektet har også bidratt til å støtte de 4 regionrådene i eget utviklingsaktiviteter og peket på
erfaringspunkter som kan nyttes i KS og andre kommuners utviklingsarbeid. Salten Regionråd
har bl.a. gjennom prosjektet fått utarbeidet et problemnotat om ”Organisering av utviklingsarbeidet i Salten – hovedstrategier og veivalg”
Bakgrunnen for evalueringsarbeidet har vært todelt:
Kommunene i Norge står ovenfor utfordringer og muligheter i møte med tunge samfunnstrender de kommende årene.
Det har vært en betydelig utvikling i omfanget og betydningen av interkommunalt samarbeid.
Det overordnede målet for prosjektet har vært å styrke kunnskapen om regionrådene og interkommunalt samarbeid som strategi for å løse kommuneoppdraget.
Det framkommer av evalueringsarbeidet at regionrådene har et betydelig potensial for økt oppgaveløsning.

5.1.8 Båtpakke Salten del II
Båtpakke Salten II er en videreføring av det arbeidet som ble gjennomført i forbindelse med
”Forstudie Båtpakke Salten (fase 1)”. Målet med Fase II har vært å fremme konkrete forslag til
sjøverts rutestruktur som fremmer utviklingen i Salten. Styringsgruppen for prosjektet har bestått av:
Salten Regionråd
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Walter Pedersen (leder)
Arild Kjerpeseth
Asle Schrøder
Rolf Steffensen
Geir Hanssen

ordfører i Gildeskål
ordfører i Meløy
ordfører Steigen
ordfører Hamarøy
konsulent Bodø kommune

Innleid prosjektleder og utreder har vært Transportutvikling Bodø AS v/Karl-Anton Swensen.
Utredningsarbeidet ble avsluttet i desember 2009 med trykt rapport i januar 2010. De rutene
som rapporten omhandler mottar ca. 170 mill kr i driftstilskudd. Rapporten foreslår ruteendringer
på kort sikt, som vil kunne realiseres innebærer en tilskuddsøkning i overkant av 700.000 kr,
mens dyreste alternativ vil kunne gi en tilskuddsøkning på over 2 mill kr. pr. år.
På lang sikt er skissert ruteendringer og nyanskaffelser av fartøyer som vil gi årlige besparelser
fra 4,8 – 9,7 mill kr.

5.1.9 Samhandlingsreformen
Regionrådet satte høsten 2009 ned en arbeidsgruppe på 4 personer (Rolf Steffensen, Kirsten
Hasvoll, Jørgen Kampli og Jarand Gjestland) som fikk i oppdrag å legge fram en mulig strategi
for hvordan Salten-kommunene skal møte samhandlingsreformen.
Etter anbefaling fra arbeidsgruppa, vedtok Regionrådet i november 2009 å sette i gang et helseprosjekt over 2 år med egen prosjektleder. Til å lede prosjektet har Arbeidsutvalget oppnevnt
følgende styringsgruppe:
Rolf Steffensen (leder)
Hild Marit Olsen (nestleder)
Jørgen Kampli
Bodil Friis
Kai Brynjar Hagen
Hege Kristin Jørgensen

politiker
politiker
rådmann
helse- sosialsjef
kommuneoverlege
psykiatri/rehabilitering

Styringsgruppa kom i gang med sitt arbeid i januar 2010.
Kommunene Værøy og Røst er invitert til å delta i arbeidet.

5.1.10 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
Krisesenteret i Bodø
Regionrådets oppnevnte representant i styret for Krisesenteret har vært Hilde Furuseth Johansen (Gildeskål) med Anne Lise Nordvik Arntzen (Sørfold) som vara. Funksjonstid 2009 og 2011.
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 2009 har vært:
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- Eirik Sivertsen, Bodø
- Monica Sundsfjord, Saltdal

med vara Kari Storstrand, Bodø
med vara Leif Lindstrøm, Fauske

Foreningens årskongress ble avholdt i Bodø / Saltstraumen 7. mai 2009 med 20 deltakere fra
Norge, Sverige og Finland til stede.
Samarbeidsprosjekt om kirkelige fellesrådsgrenser i Salten
Samarbeidsprosjektet mellom kirkelige fellesråd i regionen ble gjennomført som et forprosjekt i
løpet av 2008 og ut i 2009. Formålet var å prøve ut om samarbeid over fellesrådsgrensene kunne styrke kvaliteten og ressursutnyttelsen på lokalplanet for Den norske kirke. Regionrådet ble
orientert om status i septembermøtet, og ga innspill til det videre arbeid.
Hamsun-året 2009
Salten Regionråd ble invitert til åpningen av Hamsunåret i Oslo 19. februar og flyttet dermed
hele februarmøtet til Oslo. Videre deltok Regionrådet i åpningen av Hamsunsenteret på Hamarøy 4. august, og Regionrådets septembermøte ble lagt til Hamarøy med omvisning på senteret.
Her ble det også overrakt et bidrag til flygel fra Regionrådet på kr 50.000. Hamsunåret ble også
brukt aktivt i markedsføring av Salten gjennom en aktivitetsbrosjyre som ble distribuert til alle
husstandene i Salten. Denne var produsert av kultursamarbeidet og finansiert gjennom Partnerskap Salten.
Salten Regionråd 20 år
Salten Regionråd ble etablert i konstituerende møte den 3. november i 1989. 20 års jubileet ble
derfor markert i forbindelse med Regionrådets novembermøte i 2009. Markeringen foregikk på
Saltstraumen hotell med inviterte gjester til stede.

5.2

Felles ansvar i Salten
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 01.07.2008. 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 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.

5.2.1 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 2009:
Kjell Eilertsen
Tone Vangen
Walter Pedersen
Mona L. Hammerfjeld
Henny Aune
Johnny Steinbakk

Styreleder
Politimester
Ordfører, Gildeskål kommune –Salten Regionråd
Konfliktrådet i Salten
Oppvekstkoordinator, Bodø kommune
Studieleder – Politihøgskolen i Bodø
Tidligere prosjektleder i ”Prosjekt Felles ansvar”

5.2.2 Ressursgruppen
I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen er delaktig hva angår forslag til innhold rundt kurs - og konferansetilbud gjennom Felles ansvar i Salten. Ressursgruppen møtes hver annen måned.
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Ressursgruppen 2009:
Øyvind A. Rengård
Charlotte Ryen Berg
Torhild Riibe
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, Rektor
Fauske videregående skole, Inspektør

5.2.3 Oppgaver og aktivitet i 2009
I løpet av 2009 er det i alt 19 ungdommer som har signert en forpliktende kontrakt med Felles
ansvar. I tillegg ble det jobbet med 15 ungdommer som signerte kontrakt i 2008, og ble avsluttet
ila 2009. Det er fortsatt hovedvekt av gutter i tiltaket, kun fire jenter har hatt oppfølging gjennom
tiltaket i 2009.
I oktober 2009 arrangerte tiltaket konferansen ”Felles Ansvar eller hver for oss”, som skulle bidra til et kompetanseløft for ansatte som jobber med barn og unge i Salten. Hundre deltakere
møtte og responsen var svært positiv.
Koordinator i ”Felles ansvar i Salten” har i stor grad delt sin kompetanse gjennom det å jobbe
tverretatlig kriminalforebyggende med ungdom og deres familier. Hun har i 2009 holdt mange
foredrag i ulike fora.
Det er utarbeidet en informasjonsfolder med forenklet informasjon om tiltaket. 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
Koordinator har besøkt kommunestyrer i Salten. Dette for bedre å kunne sikre at kommunene
vet at Felles ansvar er et tilbud til alle følgende kommuner; Hamarøy, Steigen, Sørfold, Saltdal,
Beiarn, Fauske, Bodø, Gildeskål, Meløy, Rødøy, Værøy og Røst.
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Felles Ansvar i Salten.

5.3

Innovasjonsprogram Salten
Salten Regionråd har gjennom Innovasjonsprogram Salten i årene 2004 – 2007 forvaltet kompensasjonsmidlene (RDA) som ble gitt for innføring av økt arbeidsgiveravgift i samme periode.
Fra 2007 ble differensiert arbeidsgiveravgift gjeninnført i Norge, og kompensasjonsordningen
avviklet for alle kommunene i Salten unntatt Bodø.
Næringslivet i Salten har gjennom RDA fått tilført vel 200 mill kr som er gått til ulike utviklingsprosjekter.

5.3.1 Styret
Styret/avviklingsstyret har i 2009 bestått av:
- Geir Morten Melhus (leder)
- Gry Alsos
- Arild Kjerpeseth
Heidi Robertsen har hatt administrativ oppfølging av Innovasjonsprogrammet i 2009.

5.3.2 Styrets arbeid
Styret har i 2009 avholdt 3 styremøter og behandlet 13 saker. Alle midlene er bevilget tidligere
år, så i 2009 har arbeidet bestått i oppfølging av gitte tilsagn. Styret avsluttet sitt arbeid i oktober
2009 og har gjennom avtale med Partnerskap Salten overført gjenværende oppfølging hit.
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5.3.3 Status på utbetalinger 2009
Ved utgangen av 2009 sto det igjen ca 20 mill til utbetaling av de 200 mill som totalt var bevilget. Styret har besluttet at evt. ubenyttede midler skal overføres til Salten Invest AS. Fra 2010
administreres restmidlene av Partnerskap Salten. Det forventes at alt skal være avsluttet i løpet
av 2010.

5.4

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.
Utviklingen i finansmarkedene og økonomien generelt har gjennom slutten av 2008 og i 2009 i
stor grad påvirket de selskapene som Salten Invest har eierinteresser i. I starten av 2010 er det
noe bedre utsikter, som også gjenspeiler seg i noe mer etterspørsel etter den type kapital som
Salten Invest AS tilbyr.

5.4.1 Styret
Styret i Salten Invest AS består etter valget på generalforsamlingen i juni 2009 av:
Odd Emil Ingebrigtsen
Gry Alsos
Odd-Tore Fygle
Odd Henriksen
Rose Olsen
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.

5.4.2 Styrets arbeid
Styret har i 2009 behandlet 32 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer og
andre forhold knyttet til driften av selskapet.
Gjennom Salten Invest AS kan nyskapende selskaper i tidlig fase i Salten få tilført egenkapital,
kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere bedriftenes vekst og lønnsomhetspotensial. Selskapet har i 2010 utvidet kapasiteten for å kunne utvikle dette tilbudet ytterligere.
Salten Invest AS er et verktøy for å kunne bidra til flere vellykkede bedriftesetableringer i Salten.
Samtidig skal investeringer som Salten Invest AS gjør, kunne bidra til positiv avkastning på sikt.

5.4.3 Investeringer
Ved utgangen av 2009 hadde Salten Invest AS eierskap i følgende bedrifter:
- Creative Visual Group AS, Bodø
- Symbiophonic AS, Saltdal
- Codfarmers ASA, Bodø
- Polarfakta, Saltdal
- CapMedia AS, Bodø
- Balansen AS, Bodø
- Rederiet Salten AS
- Northern Biolabs AS, Bodø
- Bellafrakk AS, Bodø
I april 2010 består porteføljen av investeringer av 9 bedrifter. Det er for tiden 2 investeringscase
til bearbeiding.

Salten Regionråd
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5.5

Salten Kultursamarbeid
Salten Kultursamarbeid har vært gjennom sitt andre prosjektår. Dette har vært preget av stor
aktivitet og relativt mange prosjekter som det har blitt arbeidet med. Flere prosjekter innenfor
kultursamarbeidet har fått betydelig ekstern økonomisk støtte, noe som har gjort det mulig å utvide prosjektene utover de proporsjonene de ville hatt kun med prosjektmidlene fra kommunene. Stor aktivitet krever mye arbeidsinnsats, og utfordringen i resten av kultursamarbeidets 4årige prosjektperiode er å finne gode og livskraftige prosjekter som kan oppfylle visjon og mål
for kultursamarbeidet innenfor de gitte rammene.

5.5.1 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 3
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.
Salten Kulturutvalg

repr. pr. 31.12.09.

vararepr. pr. 31.12.09

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

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

Ågot Eide
Tove Veiåker
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

5.5.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2009
Informasjon og utadrettet virksomhet
- Informasjon om kultursamarbeidet for politikere og administrasjonen i kommunene
- deltakelse på div. festivaler i Salten
- drift av nettside og felles kulturkalender for Salten
- nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer
- Utgivelse av informasjonsbrosjyre til alle husstander i Salten
- Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av aktiviteten
Prosjekter
- Den kulturelle spaserstokken, to produksjoner
- Barents Youth Film Festival
- Kulturell knagg: Hamsunjubileet 2009, Historiske Steigen 2010 og Blix 2011
- Hainn Saillte – barnas vandreutstilling
- Markedsføring av Salten ved hjelp av kulturell knagg
- Planlegging av skulptursymposium
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Kultursamarbeid.
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5.6

Salten Friluftsråd

5.6.1 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. pr. 31.12.09.

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.

5.6.2 Friluftsrådets hovedoppgaver i 2009
Motivasjon og informasjon
 Basecamp Salten, konseptutvikling og samarbeid om arrangement i Gildeskål.
 Prosjektledelse for utarbeidelse av turkart for Barnas nasjonalpark
 Utarbeidelse av veileder i veien fra kartlegging til sikring for Direktoratet for naturforvaltning
 Prosjektgruppearbeid knyttet til ny sykkelbok for Nordland, revisjon av Til sjøs i Nordland,
Jakt og fiskekart for Salten
Folkehelsesatsing, samarbeid med Nordland fylkeskommune:
 Turstier og turveger i Bodø: STImuli mellom senga og Bestemorenga
 Lærende nettverk barnehager, åtte kommuner i Salten
 Folkehelsesatsing i grunnskole
Pedagogisk utviklingsarbeid:
 Utarbeiding av læreplaner for studiespesialiserende utdanningsprogram, programområde friluftslivsfag for videregående skole
 Prosjektledelse på arbeidet med gjennomføring av forsøk med læreplanene ved Knut Hamsun videregående skole
Høringsuttalelser/planarbeid
 Involvering i arbeidet med Sjunkanhatten nasjonalpark– barnas nasjonalpark
 Kartlegging og verdisetting av friluftsareal i Steigen, Saltdal og Bodø
 Arbeid med sykkelhandlingsplan i Bodø
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd

5.7

Partnerskap Salten
Nordland fylkeskommune har etablert en ny partnerskapsmodell og har ut fra dette inngått partnerskapsavtaler med fylkets 7 regionråd for en treårsperiode fra 01.01.2009. 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

Salten Regionråd
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5.7.1 Hovedmål for partnerskapet
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

5.7.2 Organisering
Partnere i Partnerskap Salten er kommunene representert ved Salten Regionråd,
FOU/utdanning, kultur-/frivillig sektor og næringslivet.
Partnerskapet ledes av et styre med følgende medlemmer i 2009:
Kjell Magne Johansen (styreleder)
SR
Walter Pedersen
SR
Odd-Tore Fygle
SR
Siv Anita J. Brekke
SR
Petter R. Øien
FOU/utdanning
Bodil Børset
Kultur-/frivillig sektor
Tove Bushmann
Næringslivet
Kyrre Didriksen er fra 10. august 2009 ansatt som prosjektleder.

5.7.3 Økonomi
Nordland fylkeskommune bevilger årlig i en 3-årsperiode 8,7 mill kr som skal brukes til å gjennomføre programsatsingene i partnerskap Salten. Med tildelingen er en rekke kriterier blant annet skal kommuner/regionråd og andre partnere bidra med minimum 50 % av ressursene som
settes inn i ordningen.

5.7.4 Aktivitet 2009
Arbeidet i Partnerskap Salten startet opp ved at styret ble etablert og hadde sitt første møte 29.
januar 2009. Prosjektleder tiltrådte 10. august 2009.
I løpet av 2009 ble det gjennomført sju styremøter og det ble behandlet 57 saker. Styret har
vedtatt en handlingsplan som beskriver mål, hensikt og ressursinnsats i de tre programsatsingene.
Med bakgrunn i vedtatt handlingsplan samt etter innspill fra kommuner, regionrådet og andre
partnere har Partnerskap Salten inngåtte avtale om samarbeid for å bidra til gjennomføring av
følgende prosjekt:
- Profilering av Hamsun i Salten
- Vinter i Salten
- Steigen historiske senter
- Newton Salten
- Salten Glød - forprosjekt
- Arena Beiarn - reisemålsutv.plan
- Steigen Næringsforum - oppstart

- MGP - regional delfinale
- Filmprosjekt HiBo
- Webbasert læring HiBo
- Bygdemobilisering

Partnerskap Salten sin medfinansiering beløper seg samlet til ca 3,5 millioner kroner, mens de
totale kostnadene for prosjektene er beregnet til ca 12 millioner kroner. De største tildelingene
er til Web-basert læring (HiBo) med 1 million kroner og 800 000 til Newton Salten. All medfinansiering er behandlet av styret.
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5.8

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.
I forbindelse med årsavslutning 2009 er det foretatt en gjennomgang av samtlige fond, med omklassifisering fra disposisjonsfond (frie fond) til bundne fond der forskriftene tilsier dette. Av
praktiske hensyn har det også vært ført mellom balansekonti uten å ta det inn i drift. Samtidig er
tilskudd til prosjekt tatt inn i regnskapet og periodisert.
Oppryddingen i fondskontoene har ført til at regnskapet gir et mer realistisk bilde av den økonomiske situasjonen for Regionrådets samlede virksomhet. Sammenligning av regnskapstallene
i 2009 og 2008 kan imidlertid ikke uten videre foretas.
Regnskapet er ikke satt opp med budsjett da det ikke er lagt inn budsjett for annet enn drift og
ikke for alle prosjektene.
Den betydelige økningen i omsetning skyldes hovedsakelig bredbåndsutbygging ”Hvite flekker”.
Den samlede driften av Regionrådets virksomhet ga i 2009 et regnskapsmessig underskudd på
122 227 kr. Fordelt på de ulike tiltakene/prosjektene er resultatet som følger:

Aktivitet

Mer-/mindreforbruk

Sekretariatet
Regionrådets Prosjektmidler
Prosjekter ved sekretariatet
Innovasjonsprogram Salten
Partnerskap Salten
Felles Ansvar i Salten
Salten Friluftsråd
Prosjekt ved friluftsrådet
Salten kultursamarbeid
Prosjekter Kultursamarbeidet

289 921
-30 000
-198 078
0
-127 560
0
-87 635
31 125
0
0

Mindreforbruk
Merforbruk
Merforbruk
Merforbruk
Merforbruk
Mindreforbruk

Mindreforbruk ved sekretariatet skyldes hovedsakelig at en del av lønnskostnadene er fordelt på
prosjekter samt et generelt lavere utgiftsforbruk gjennom året.
Merforbruk i prosjekter ved sekretariatet skyldes hovedsakelig prosjekt ”Båtpakke Salten” hvor
det er søkt Nordland fylkeskommune om tilskudd, men foreløpig ikke behandlet.
Merforbruk Partnerskap Salten skyldes at bevilgning gitt av Partnerskapsstyret i 2010 ikke er
tatt til inntekt i 2009.
Merforbruk Salten Friluftsråd skyldes at kostnader i forbindelse med rådsmøter etc. (tillitsvalgte)
dekkes etterskuddsvis fra driftsfond.
Mindreforbruk på prosjekter i regi av Salten Friluftsråd skyldes hovedsakelig eget arbeid på prosjektet Folkehelsetiltak.

Bodø, den 31.12.2009 / 12.6.2010

Kjell Magne Johansen (s)
leder

Walter Pedersen (s)
nestleder

Odd-Tore Fygle (s)

Siv Anita J. Brekke (s)

Elin Eidsvik (s)

Georg Heggelund
sekretariatsleder
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SALTEN STÅR SAMMEN !
Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold

