Salten Regionråd
Regionrådet

Dokument: sr150604-saksliste
Side: 1 av 2

MØTE I REGIONRÅDET 4. – 5. JUNI 2015
SALTSTRAUMEN HOTELL

SAKSLISTE

Møtestart kl. 12.30

Velkommen til Saltstraumen
SR-sak

09/15

Kl. 1300 – 1500

Årsmøte Salten Friluftsråd
Bodø kommune: Møte om oppsummering av nabopraten og veien videre angående ny storkommune i Salten
Se vedlagte invitasjon for mer informasjon

SR-sak

10/15

Mulighetsstudier for Salten
BDO v/Sven-Erik Antonsen presenterer delrapport B, C og D

SR-sak

11/15

BRUS: Presentasjon av næringslivsundersøkelse om kommunestruktur
Direktør Odd Emil Ingebrigtsen innleder

SR-sak

12/15

Ungdommens fylkesting
Ved Erlend Skaug Ingebrigtsen, leder Ungdommens fylkesting

SR-sak

13/15

Kontaktmøte med politimesteren i Salten
Politimester Geir Ove Heir orienterer

SR-sak

14/15

Referat fra forrige møte

SR-sak

15/15

Orienteringer
- sekretariatet
- rådmannsgruppa

SR-sak

16/15

Generalforsamling Salten Invest AS

SR-sak

17/15

Årsmøte Salten Kultursamarbeid

SR-sak

18/15

Årsrapport Felles Ansvar i Salten

SR-sak

19/15

Årsmelding og årsregnskap 2014

SR-sak

20/15

Avis – folkeopplysning “Mulighetsstudier for Salten”

SR-sak

21/15

Interkommunale eierstrategier i Salten

SR-sak

22/15

Prosjektplan for samhandling innenfor rus/psykiatri

SR-sak

23/15

Saltenstrategier 2016 – 2020 oppstart

SR-sak

24/15

Høring konseptvalgutredning KVU E6 Fauske – Mørsvikbotn

SR-sak

25/15

Uttalelse vedrørende eierskap til nødnettutstyr og eierskap til 110-sentraler

SR-sak

26/15

Orientering om oppstart av prosjektet ny hurtigbåt- og fergestruktur i Nordland
Fylkesråd for samferdsel Hild Marit Olsen innleder

Utarbeidet av: kbp

Dato: 28.05.2015
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Praktiske opplysninger
Møte og overnatting på Saltstraumen Hotell
Torsdag 4. juni

11.30
12.30
19.00
20.00

Lunsj på Saltstraumen Hotell
Møtestart (SR-sakene 09/15-13/15)
Møteslutt
Middag på Saltstraumen Hotell

Fredag 5. juni

07.30
08.30
14.00

Frokost
Møtestart (SR-sakene 14/15-26/15)
Lunsj og hjemreise

Utarbeidet av: kbp

Dato: 28.05.2015

Revisjon: B
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SR-sak 09/15 ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD
Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på e-post 11. mai 2015. Vedlagt følger saksdokumentene i et eget dokument.
I henhold til vedtektene for Salten Friluftsråd § 4, er Salten Regionråd årsmøte for Salten
Friluftsråd. Av praktiske årsaker legges årsmøtet til siste regionrådsmøte før sommerferien.
Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Friluftsråd.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Trykt vedlegg
Årsmøtepapirer Salten Friluftsråd (eget vedlegg)

Arkiv: SR-sak 0915 - Årsmøte Salten friluftsråd

Utskriftsdato: 28.05.15
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MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN:
DELRAPPORT B, C OG D

Bakgrunn
Delrapport B kommunen som tjeneste- og myndighetsutøver, Delrapport C kommunen som
samfunnsutvikler og Delrapport D kommunen som demokratisk arena vil presenteres i
regionrådets møte den 4. juni.
Rapportene vil i etterkant av dette bli arbeidet videre med i henhold til de innspill som
framkommer i møtet.
Regionrådet bør i junimøtet diskutere behovet for ytterligere delutredninger på kraft og på
inntektssystemet til kommunene. En delutredning på kraft bør blant annet ta for seg
kommunenes eierskap i kraftselskap i regionen, verdier, avkastning, regulatoriske forhold,
forholdet mellom produksjon og overføring etc.
En delutredning på inntektssystemet til kommunene bør si noe om dagens inntektssystem vs
de forhold som er knyttet til framtidige endringer i inntektsgrunnlaget for kommunene.
Regionrådet bør ta stilling til videre fremdrift i prosessen.

Beskrivelse
Delrapport B er den andre av fire delrapporter, i tillegg til en hovedrapport, som skal leveres
gjennom “Mulighetsstudier for Salten”.
Delrapport B – kommunen som tjeneste- og myndighetsutøver:
Kommunen som tjenesteutøver: den overordnede problemstillingen i delrapporten skal være:
Hvordan sikre kvalitet, effektiv ressursbruk og likeverdighet i tjenesteproduksjonen ved ny
kommunestruktur? Utredningen skal vie særlig oppmerksomhet til:
•

Hvilke kapasitetsutfordringer dagens kommuner har med hensyn til å levere kvalitet
og effektivitet i kjernetjenestene, og hvordan de ulike modellene for kommunestruktur
eventuelt kan bidra til å håndtere disse utfordringene. Særlig vekt skal legges på
betydningen av nyere reformer i kommunal sektor.

•

Hvilke kompetanseutfordringer kommunene har i forbindelse med ovenstående
punkt, og hvordan en strukturendring eventuelt kan avbøte dette.

•

Hvilken betydning økonomisk soliditet har for å oppfylle effektivitets- og kvalitetskrav i
tjenesteproduksjonen, og hvilke økonomiske effekter ulike strukturendringer vil ha,
gitt nye incentiver fra staten og eventuelle endringer i inntektssystemet for
kommunene.

•

Hvordan de ulike modellene for strukturendring i Salten vil kunne påvirke
innbyggernes valgfrihet i tilbudet av kommunale tjenester.
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Kommunen som myndighetsutøver: den overordnede problemstillingen i delrapporten skal
være:
Hvordan ivareta rettsikkerhet, forutsigbarhet, habilitet og likebehandling i en ny
kommunestruktur? Utredningen skal vie særlig oppmerksomhet til:
• Hvilke kapasitets- og kompetanseutfordringer som kommunene i dag eventuelt har
når det gjelder å sikre god administrativ saksbehandling i forhold til ovennevnte
verdier, og hvordan nye kommunestrukturer kan bidra til å håndtere slike
utfordringer.
•

Hvordan liten sosial distanse mellom kommunale myndighetsutøvere og publikum
eventuelt bidrar til habilitetsutfordringer, og nye kommunestrukturers betydning for å
løse disse.

Delrapport C – kommunen som samfunnsutvikler:
Den overordnede problemstillingen i delrapporten skal være:
Hvordan sikre helhetlig ivaretakelse av areal- og transportinteresser tilpasset klima- og
miljøhensyn i en ny kommunestruktur? Og: Hvordan tilrettelegge for positiv nærings- og
kulturutvikling i en ny kommunestruktur? Utredningen skal vie særlig oppmerksomhet til:
•

I hvilken grad dagens kommunestruktur i Saltenregionen legger begrensninger på
funksjonell, romlig samfunnsutvikling, særlig med hensyn til å se boligområder,
næringsutvikling og arbeidsplasser i sammenheng – og hvilket mulighetsrom som
nye kommunestrukturer gir for å fjerne eventuelle flaskehalser.

•

Også her er det viktig at utredningen vurderer i hvilken grad kommunene har
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse for å ivareta samfunnsutviklerrollen, og i hvilken
grad nye kommunestrukturer kan avbøte eventuelle mangler.

•

Frivillig sektors rolle og betydning i en framtidig samfunnsutvikling i Salten skal
vurderes.

Delrapport D – kommunen som demokratisk arena:
Den overordnede problemstillingen i delrapporten skal være:
Hvordan sikre effektiv lokalpolitisk styring, og en aktiv lokalpolitisk arena i en ny
kommunestruktur? Utredningen skal vie særlig oppmerksomhet til:
•

En bred forståelse av demokratibegrepet. Betingelser for representasjon og
deltakelse i en ny kommunestruktur skal analyseres, sammen med en vurdering av
hvilke endringer i demokratisk handlings- og gjennomføringskraft som kan forventes,
gitt en endring av kommunestrukturen i Salten.

•

Utredningen skal ta utgangspunkt i kunnskap om dagens situasjon. Det må derfor
gjøres en analyse som beskriver variasjonene mellom Saltenkommunene slik de
fremstår i dag når det gjelder det representative lokaldemokratiet.
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Konkrete alternativer for desentralisert politisk beslutningsmyndighet skal vurderes,
og hvilken betydning dette eventuelt har for ivaretakelse av lokal identitet i en ny
kommunestruktur i Salten.

I septembermøtet vil det legges fram en hovedrapport med en sammenstilling av de fire
delrapportene. I hovedrapporten vil alternative kommunestrukturer bli vurdert.
Vurdering
I delrapport B skal det i hovedsak redegjøres for “Hvordan sikre kvalitet, effektiv ressursbruk
og likeverdighet i tjenesteproduksjonen ved ny kommunestruktur?”, samt “Hvordan ivareta
rettsikkerhet, forutsigbarhet, habilitet og likebehandling i en ny kommunestruktur?”, herunder
administrativ kapasitet, tilgang på relevant kompetanse og kommunaløkonomisk soliditet.
I delrapport C skal det i hovedsak redegjøres for “Hvordan sikre helhetlig ivaretakelse av
areal- og transportinteresser tilpasset klima- og miljøhensyn i en ny kommunestruktur? Og:
Hvordan tilrettelegge for positiv nærings- og kulturutvikling i en ny kommunestruktur?”
I delrapport D skal det i hovedsak redegjøres for “Hvordan sikre effektiv lokalpolitisk styring,
og en aktiv lokalpolitisk arena i en ny kommunestruktur?”
I første utkast av delrapport B, som ble drøftet i arbeidsutvalget i møte 22. mai, ble følgende
tilbakemelding sendt til BDO:
Problemstillingene i rapporten er ikke tilstrekkelig belyst, og man har heller ikke gått i dybden
på de ulike problemstillingene. Rapporten svarer ikke eksplisitt på problemstillingene i
bestillingen. Alternative kommunestrukturer er ikke drøftet. Det er imidlertid sagt noe om
fordeler og ulemper ved store vs små kommuner.
Kommunaløkonomisk soliditet og kommunenes inntektssystem er ikke drøftet i tilstrekkelig
grad i rapporten. Regionrådet bes i den forbindelse å vurdere om det skal lages en egen
utredning på kommunaløkonomisk soliditet og kommunenes inntektssystem.
Regionrådet bes å vurdere om man skal bestille en egen utredning på kraft.
Regionrådet bør diskutere videre fremdrift i prosessen.

Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget har behandlet delrapport B i møte 22. mai 2015 under AU-sak 26/15 og
legger den frem for Regionrådet med følgende vurdering:
Arbeidsutvalget har gjennomgått rapporten og sendt den tilbake til BDO med flere innspill.
Regionrådet inviteres til å diskutere delrapportene. Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:
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Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Vedlegg:
Delrapport B, C og D
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PRESENTASJON FRA BRUS:
KOMMUNESAMMENSLÅING I SALTEN SETT FRA
BEDRIFTSLEDERNE I DE STØRSTE BEDRIFTENE

Bakgrunn
Universitetet i Nordland v/Erlend Bullvåg har på vegne av BRUS gjennomført en
undersøkelse i næringslivet i Salten vedrørende kommunestruktur og verdiskaping.
Rapporten oppsummerer resultater fra data innsamlet fra 56 bedriftsledere i regionens
ledende bedrifter. Utvalget dekker således ikke hele næringslivet i regionen og dekker ikke
befolkningens meninger om kommunestrukturen.
Målsetningen har vært å kartlegge næringslivets holdninger og ønsker om fremtidig
kommunestruktur i Salten. Undersøkelsen er gjennomført blant lederne av regionens største
bedrifter og med svar fra bedrifter i alle dagens 9 kommuner i regionen i tillegg til Tysfjord.
BRUS v/Odd Emil Ingebrigtsen og Universitetet i Nordland v/Erlend Bullvåg vil presentere
funnene i rapporten.
Det settes av 30 minutter til presentasjon og spørsmål.

Forslag til vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Vedlegg:
Rapport
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ORIENTERING FRA UNGDOMMENS FYLKESTING

Beskrivelse
Ungdommens fylkesting ved leder Erlend Skaug Ingebrigtsen kommer til regionrådet for å
informere om arbeidet de har påbegynt. I tillegg ønsker de å diskutere hvordan Salten kan få
etablert regionalt ungdomsråd.
Det er satt av til sammen 30 minutter til orientering og diskusjon.

Forslag til vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Arkiv: sr-sak 1215 - orientering fra ungdommens fylkesting
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KONTAKTMØTE MED POLITIMESTEREN I SALTEN

Politimesteren i Salten politidistrikt er invitert til regionrådets møte torsdag 4. juni kl 1800.
Politimesteren skal orientere om den nye politistrukturen og om status for Salten.
Det er satt av til sammen 1 time til orientering og dialog med politimesteren.

Forslag til vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
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REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 20. februar 2015.

Forslag til vedtak:
Referat fra møte i Salten Regionråd 20. februar 2015 godkjennes.

Bodø, 27.5.2015
Salten Regionråd

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Arkiv: sr-sak 1415 - referat fra forrige møte

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator
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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. Transportplan Nordland 2017 – 2028
Fylkestinget har i møte 22. april 2015 vedtatt oppstart av “Regional plan - Transportplan Nordland” iht. plan- og bygningslovens kap. 8. I brev om melding om prosessen
ber fylkeskommunen om at innspill fra kommunene til innhold i planprogrammet koordineres gjennom de respektive regionrådene.
2. Uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet
Uttalelse datert 13. mars 2015 vedrørende fiskeridirektørens forslag om å dele Norge
inn i tre fiskeriregioner, er sendt Nærings- og fiskeridepartementet.
3. Uttalelse om ambulansetjenesten i Nordland
Salten Regionråd har i brev datert 3. mars 2015 sendt brev til Nordlandssykehuset
HF vedrørende de planlagte kuttene i ambulansetjenesten i Nordland.
4. Uttalelse vedrørende endringer i lov om Innovasjon Norge
Arbeidsutvalget har i møte 22. mai 2015 vedtatt en uttalelse som er sendt til Nærings- og fiskeridepartementet, Stortingets næringskomite, Nordlandsbenken, Nordland fylkeskommune, kommunene i Salten, Media og regionrådene i Nordland.
5. Ny ansatt
Jens B. Kyed er ansatt i et 6 måneders vikariat som prosjektleder for samferdsel, for
Ingelin Noresjø som er oppnevnt som fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.
Kyed kommer fra Fauna KF hvor han hatt ansvar for utvikling av vertskapsprosjektet i
kommunen, derunder også koordinering av arbeidet med turistinformasjon i kommunen. Han har også jobbet med samferdsel, særlig innenfor området jernbane og vei.
6. Møte med Jernbaneverket
Den 10. juni skal en delegasjon i møte med Jernbaneverket i Trondheim. Tema er
styrking av Saltenpendelen og Nordlandsbanen i neste NTP. Spesielt viktig er tre nye
krysningsspor og at ERTMS (togstyringssystemet) innføres fra 2020. Behovet for å få
på plass en tidlig morgenavgang med tog fra Bodø og innover til Fauske/Saltdal og
videre til Mo i Rana og Mosjøen skal også tas opp i tillegg til andre viktige tema for
styrking av Nordlandsbanen.
Felles månedskort for tog/buss/båt i Salten er et annet tema prosjektleder har tatt
opp med fylke og NSB.

B.

SALTEN KULTURSAMARBEID
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1. Aktiviteter
Steigens har fått ny representant i Kulturutvalget som også er kontaktperson i kommunen. Etter årsmøtet i juni planlegger prosjektleder besøk til Steigen.

C.

2.

Filmfest Salten
I april ble årets Filmfest Salten arrangert for ellevte gang. Totalt 1100 elever på 10.
trinn, fra hele Salten, var med på arrangementet. Filmfesten ble avsluttet med storstilt
Filmgalla i Bodø Spektrum hvor tiendeklassinger, som i løpet av skoleåret har produsert og sendt inn filmer til juryering, deltok.
Salten kultursamarbeid stiller seg positiv til å være med å arrangere Barents Youth
Film Festival til neste år. Ut fra en kost/nytte vurdering har vi imidlertid sagt at vi ikke
kan gå inn med like mye ressurser som tidligere. Vi ser nå på alternativ organisering
av dette prosjektet.

3.

Den kulturelle spaserstokken
Det er laget en utstilling av bildene fra linokurset «Dialog Salten Senior - Minner på
trykk», som ble holdt av Are Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen, i desember. Utstilling har vært i Meløy og vil bli å se flere steder i Salten fremover.
Vi jobber for å få på plass produksjoner i regi av MiN til høsten.

4.

Idrettsgalla 2015
I januar startet vi i samarbeid med Nordlands Idrettskrets og Bodø Idrettsråd planleggingen av Idrettsgalla 2015/16. Dato for arrangementet er satt til fredag 5. februar
2016 i Stormens lille sal, Bodø. Vi jobber med å få på plass finansieringen og avtale
med media.

5.

Nettverkssamling 19. – 20. mai
Kultursamarbeidet arrangerte nettverkssamling i Saltstraumen 19. – 20. mai. På samlingen jobbet vi med å definere nye fellesprosjekter sammen. Dette arbeidet skal
danne grunnlag for gode prosjekter, av høy kvalitet - og med nødvendig forankring.
Resultatet vil være retningsgivende for årsplan 2016 og fremtiden. Næringsutvikling
ledet denne prosessen hvor vi også hadde invitert samarbeidspartnere til å tenke
sammen med oss. Neste nettverkssamling planlegges på Fauske 28. – 29. oktober.

6.

Digital historiefortelling
Biblioteknettverket har nå begynt å tenke på alternative prosjekt. Dette skal diskuteres på møte i nettverket 28. mai på Fauske.
SALTEN FRILUFTSRÅD

1. Friluftskart for Salten i målestokk 1: 220 000
Kartet er et planleggings- og oversiktskart. Det omfatter alle kommunene i Salten og
har hovedvekt på tema friluftsliv/reiseliv. Kartet er nå revidert og fulldistribueres gratis
til alle husstandene i Salten i uke 26. I tillegg vil kommunene få overlevert et opplag til
fri benyttelse. Opplaget er 40.400. IRIS-Salten er den viktigste finansieringskilden
med kr 300.000. Utgivelsen er en markering av Friluftslivets år 2015.
2. Sykkelsatsing i Salten
Kommunene hadde frist til 01.01.15 med å gjøre vedtak om deltakelse. Nå har alle
kommunene gjort positive vedtak og arbeidet med prosjektfinansiering kan starte opp
på tidlighøsten. Friluftsrådet følger opp i forhold til regionale parter.
3. Kåring av kommunenes mest attraktive friluftsområde
Arkiv: sr-sak 1515 - orienteringer
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I forbindelse med Friluftslivets år 2015, inviterer klima- og miljøministeren alle kommunene i landet v/ordfører til å kåre sitt mest attraktive friluftslivsområde. Kommunene stilles i stor grad fritt i forhold til hvordan dette skal foregå, men det ønskes en
form som gir lokal mobilisering og blest.
Salten Friluftsråd har ni medlemskommuner. Dersom kommunene ønsker det, kan vi
koordinere kåringen av medlemskommunenes mest attraktive friluftsområder og legge felles rammer for hvordan kåringen skal foregå i samarbeid med fagansvarlige i
kommunene. Vi kan også bidra til en premiering på i størrelsesorden 10.000 til hvert
av områdene som blir kåret. Friluftsrådet har sendt ut e-post ang evt. samarbeid til alle ordførerne i Salten.

SR-sak 15/15-b

ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte.

Forslag til vedtak:
Tatt til orientering.

Bodø, den 27.5.2015
Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
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Heidi Robertsen
prosjektkoordinator
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SR-sak 16/15 GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS
Styret i Salten Invest AS har i samråd med Salten Regionråd valgt å innkalle til generalforsamling i selskapet samtidig som Regionrådet har møte i Saltstraumen den 5. juni 2015.
Styret blir representert i generalforsamlingen med styreleder Odd Emil Ingebrigtsen. I tillegg
møter daglig leder Svenn Are Jenssen.
Innkalling til generalforsamling og sakspapirene følger vedlagt i eget vedlegg.
Salten Regionråd eier 100 % av aksjene i Salten Invest AS. På generalforsamlingen representeres aksjene av Regionrådets medlemmer.
På generalforsamlingen i juni 2014 ble følgende valgkomité gjenvalgt:
Rolf Steffensen (leder), Monika Sande og Siv Anita Johnsen Brekke.
Valgkomitéens innstilling vil bli framlagt i møtet.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Trykt vedlegg
Dokumenter til Generalforsamlingen (eget vedlegg)
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SR-sak 17/15 ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID
Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på e-post 13. mai 2015. Vedlagt følger saksdokumentene i et eget dokument.
I henhold til vedtektene for Salten Kultursamarbeid § 4, er Salten Regionråd årsmøte for
Salten Kultursamarbeid. Av praktiske årsaker legges årsmøtet til siste regionrådsmøte før
sommerferien.
Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Kultursamarbeid.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Trykt vedlegg
Årsmøtepapirer Salten Kultursamarbeid (eget vedlegg)

Arkiv: SR-sak 1715 - Årsmøte kultursamarbeid
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SR-sak 18/15 ÅRSRAPPORT FELLES ANSVAR I SALTEN
Årsrapport og regnskap 2014
I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i
Salten, skal styret avgi årlig rapport til ”Utvidet Regionråd” (kommunene i Salten, samt
Værøy og Røst).
Årsrapporten for 2014 følger vedlagt. Regnskapet er en del av Regionrådets regnskap og
revideres sammen dette.

Utgiftsdekning 2016
Kommunenes innbetaling til Felles Ansvar i 2015 er på kr 1 615 277,- for Felles Ansvar –
«Ungdomskontrakt» og «Ruskontrakt» fordelt etter folketall. Budsjett for 2016 skal i henhold
til samarbeidsavtalen framlegges i Regionrådets september møte. Med bakgrunn i generell
lønns- og kostnadsøkning foreslås at kommunenes utgiftsandel for 2016 settes til kr 1 615
277,- + deflator for 2016, og budsjett for 2016 utarbeides med bakgrunn i dette.

Valg av styre og vararepresentanter
2 av styremedlemmene samt deres vara er på valg i 2015:
Håkon Sæther fra Salten Regionråd med Siv Anita Johnsen Brekke som vara.
Geir Ove Heir fra Salten Politidistrikt med Heidi Kløkstad som vara.
Styret i Felles Ansvar har i møte 28. april 2015 foreslått at valgene utsettes til etter høstens
kommune- og fylkestingsvalg.
Under henvisning til foranstående legger styret saken frem for utvidet Regionråd med følgende:

Forslag til vedtak:
1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport og regnskap for 2014 for Felles Ansvar i
Salten.
2. Kommunenes utgiftsandel for 2016 settes til kr 1 615 277,- + deflator for 2016.
3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2015:
Håkon Sæther, styreleder, samarb.komm. (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)
Vara: Siv Anita Johnsen Brekke (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)
Geir Ove Heir, politimester Salten politidistrikt (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)
Vara: Heidi Kløkstad (på valg i 2015, utsettes til etter kommunevalget)
Mona Hammerfjeld
leder konfliktrådet (på valg i 2016)
Vara: Gry Berg Abrahamsen

Arkiv: SR-sak 1815 - Årsrapport Felles Ansvar
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leder levekårskomitéen, Bodø kommune (på valg i 2016)

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Ingunn Dalen
koordinator

Trykte vedlegg:
Årsrapport 2014
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SR-sak 19/15 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2014
Som separat vedlegg følger forslag til ”Årsmelding og regnskap for 2014”.
”Årsmelding og regnskap 2014” ble behandlet i Arbeidsutvalgets møte den 22.5.2015 under
AU-sak 29/15.
Arbeidsutvalget fremlegger saken for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
Årsmelding og regnskap for 2014 godkjennes.
Årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger:

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Trykt vedlegg:
Årsmelding og regnskap for 2014 (eget vedlegg)
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MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN: FELLES
INFORMASJONSAVIS

Bakgrunn:
I kommunikasjonsstrategien som Salten Regionråd har vedtatt i sak SR-sak 04/15, er
utarbeidelse av felles informasjonsavis med som et av hovedtiltakene.

Beskrivelse:
Det er ønskelig å lage en informasjonsavis som tar utgangspunkt i hovedrapporten som
BDO utarbeider på vegne av Salten Regionråd. Avisen skal være folkeopplysning til alle
innbyggerne i Salten.
Ansvaret for å utvikle avisen bør delegeres til kommunikasjonsrådgiverne Bodø, Fauske og
Meløy kommuner. I tillegg bør regionrådet involveres i arbeidet.

Budsjett/finansiering:
Det er estimert en kostnad på om lag 250.000 kroner for å utvikle en slik informasjonsavis.
Dette innebærer kr. 25.000,- per kommune og regionrådet.

Behandling i kommunene:
Saken har vært til behandling i kommunene. Foreløpig har Hamarøy og Sørfold kommuner
sagt nei til å delta på tiltaket.

Arbeidsutvalgets behandling:
Sekretariatet innstilte på følgende forslag til vedtak for AU:
“Arbeidsutvalget bevilger kr 25.000,- fra AUs disposisjonsfond for å utvikle en felles
informasjonsavis i tilknytning til kommunereformen, som skal distribueres til alle innbyggerne
i Salten.”
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22. mai 2015 under AU-sak 34/15 og oversender
saken til behandling i regionrådet uten innstilling. Arbeidsutvalget inviterer regionrådet til å
diskutere saken.

Arkiv: sr-sak 2015 - mulighetsstudier for salten - avis
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Forslag til vedtak:

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
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INTERKOMMUNALE EIERSTRATEGIER I SALTEN:
FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG
EIERSTYRING

Sammendrag
Salten Regionråd behandlet i juni 2014 forslag til eierstrategidokument “Felles strategi for
samarbeid og eierstyring” og gjorde følgende enstemmige vedtak i SR-sak 14/14:
1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering og slutter seg til hovedlinjene i
strategidokumentet.
2. Strategidokumentet “Felles eierstrategi for samarbeid og eierstyring” sendes til
kommunene for uttalelse.
3. Kommunene bes særskilt om å kommentere problemstillingene som er skissert i
drøftingsnotatet.
4. Kommunene bes å gi tilbakemelding innen 1. november slik at saken kan behandles i
regionrådets møte den 27. – 28. november 2014.
5. Strategidokumentet sendes tilbake til kommunene for endelig behandling.
Prosessen med arbeidet om interkommunale eierstrategier har pågått siden 2012. Arbeidet
har sin bakgrunn i et vedtak i representantskapet i IRIS Salten, men også etter et ønske fra
de enkelte kommuner både politisk og administrativt. Rådmannsgruppa har ledet prosessen
med utarbeidelse av strategidokumentet, med bistand fra advokat Vibeke Resch-Knutsen.
I regionrådets møte i november 2014 ble følgende enstemmige vedtak fattet i SR-sak 54/14:
“Arbeidsutvalget får i oppgave å jobbe videre med saken med sikte å legge den frem for
regionrådet i juni 2015.”
Beskrivelse
Følgende momenter har vært til vurdering i kommunene, jf. vedlagte drøftingsnotat:
1. Prinsipper for styring av samarbeid
2. Finansieringsmodell
3. Vedtekter og selskapsavtaler
4. Informasjon
5. Antall deltakere i representantskapet
6. Kontaktpersoner i kommunene
7. Honorar styremedlemmer
8. Eierstrategi for hvert enkelt selskap
9. Samarbeide etter kommunelovens § 27
10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet
11. IRIS-fondet
12. Regionrådets rolle
13. Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser) – ikke alle kommunene har behandlet
dette punktet.
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Konklusjon
Kommunene slutter seg til disse
prinsippene

Regionrådets anbefaling
Kommunene slutter seg til disse
prinsippene

4: Informasjon om
selskapene
6: Kontaktpersoner i
kommunene
7: Honorar til
styremedlemmer
11: IRIS-fondet
2:
Finansieringsmodell
3: Vedtekter og
selskapsavtaler
5: Antall deltakere i
representantskapet

8: Eierstrategi for
hvert enkelt selskap

Må diskuteres
Må diskuteres
Alle kommunene, foruten Fauske og
Steigen, har sluttet seg til forslaget
om at hver kommune møter med 1
representant med nødvendige
fullmakter i representantskapet.

Fauske og Steigen bes å omgjøre sitt
vedtak, og slutte seg til forslaget om
at hver kommune møter med 1
representant med nødvendige
fullmakter i representantskapet.

Det er i drøftingsnotatet stilt
spørsmål om kommunene skal gå
sammen om å utarbeide
eierstrategier for de enkelte
selskaper. Det er unaturlig (jf.
vedtak til Fauske, Gildeskål og
Steigen) at det enkelte selskap skal
utarbeide eierstrategier for sitt eget
selskap.

Alle kommunene bør kunne slutte seg
til at selskapene/ samarbeidene
jevnlig skal gjennomføre interne
prosesser som gjør rede for formål og
prioriterte fokus- og arbeidsområder.

Kommunene bør utarbeide sine
egne eierstrategier for selskaper,
men for interkommunale selskaper
og samarbeid er det “Felles strategi
for samarbeid og eierstyring i
Salten” som ligger til grunn for
utøvelse av eierskapet.

9: Samarbeid etter
kommunelovens § 27

De ulike samarbeidene (§ 27)
pålegges å gjennomgå sin egen
virksomhet med bakgrunn i den
fremlagte rapport og komme tilbake
til Regionrådet med en anbefaling

Det samme gjelder selskapsstrategiene, som skal godkjennes av
eier-kommunene etter anbefaling av
selskaps-/samarbeidsstyrene/
representantskapene.
Kommunene kan i samarbeid
utarbeide eierstrategier for hvert
selskap de deltar i. For interkommunale selskaper og samarbeid
er det “Felles strategi for samarbeid
og eierstyring i Salten” som ligger til
grunn for utøvelse av eierskapet.
Beiarn, Bodø og Saltdal bes å omgjøre
sitt vedtak, slik at man i fremtiden
ikke benytter samarbeid etter kml. §
27 mellom kommunene i Salten
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for sin egen fremtidige organisering.

10: Forholdet mellom
IRIS Salten og
Regionrådet
12: Regionrådets
rolle

Beiarn, Bodø og Saltdal har ikke
sluttet seg til at samarbeid etter
kml. § 27 i fremtiden ikke skal
brukes mellom kommunene i
Salten.
Må diskuteres
Regionrådet er en selvstendig juridisk
enhet, jf. kml. § 27 og følger til
enhver tid de muligheter og
begrensninger som ligger i denne
paragraf.
Regionrådet styres etter gjeldene
vedtekter, samt Saltenstrategiene
som danner grunnlaget for de felles
utviklingsoppgavene som ønskes løst
i Salten.

13: Forholdet til
stiftelser
(Nordlandsmuseet)

Prinsippet tas ut av eierstrategiene,
da stiftelser eier seg selv.

Prinsipp nr. 13 tas ut av
eierstrategiene

Man bør finne en egnet arena for å
diskutere forholdet til stiftelser og
hvordan man skal følge opp disse.

Vurdering
Alle kommunene har sluttet seg til prinsippene 1, 4, 6, 7 og 11. Kommunene har gjort ulike
vedtak på de øvrige prinsippene, men det er særlig prinsipp 2, 3 og 10 som må diskuteres
grundig for å finne en omforent løsning på.

Prinsipp 2 – finansiering:
I utkast til eierstrategier er det skissert noen hovedlinjer for hvilket utgangspunkt man skal ta
når man diskuterer finansiering av interkommunale samarbeid/selskaper. Det kan være
vanskelig å enes om én modell som skal gjelde for ethvert samarbeid/selskap. En løsning
kan derfor være at ordlyden blir stående slik den er formulert i strategidokumentet, og at
kommunene må diskutere for det enkelte samarbeid/selskap hvilken konkret modell som
skal gjelde.

Prinsipp 3 – vedtekter og selskapsavtaler:
Innholdet i vedtekter og selskapsavtaler reguleres av norsk lov. Det er likevel slik at
endringer i vedtekter for selskaper kan gjøres av selskapets eierorgan. Dersom
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selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene, gjelder følgende
ordning:
“Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de kommuner som har
et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt. Alternativene blir da enten å
gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller tre ut av samarbeidet. Kommuner over 10 000
innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne ordningen.”
Dette er ment som et forenklende forslag, men kan virke mot sin hensikt da enkelte
kommuner kan “overkjøres” ved et slik at prinsipp. Man bør derfor diskutere om man skal
forholde seg til reguleringen gjennom norsk lov og la dette styre formalitetene rundt dette
prinsippet.

Prinsipp 10 – forholdet mellom IRIS Salten og Salten Regionråd:
Dette prinsippet inngår ikke som en del av eierstrategiene, men er ment som en anbefaling
overfor kommunene slik at kommunene skal framstå som troverdig i presentasjonen av
eierstrategiene.
Eierstrategiene kan derfor vedtas uavhengig av om dette prinsippet er vedtatt eller ikke.
Forhandlingsutvalget bør diskutere om man skal ta dette prinsippet ut av behandlingen av
eierstrategiene, og at kommune tar dette opp i representantskapet i IRIS Salten for å
eventuelt endre vedtektene til selskapet. Det er formelt sett den riktige måten å gjøre dette
på. Kommunestyrene kan ikke gjøre en vedtektsendring på vegne av IRIS så fremst det ikke
står formulert i vedtektene.

Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 17. april 2015 under AU-sak 16/15 hvor følgende
vedtak ble fattet:
1. Arbeidsutvalget nedsetter et politisk forhandlingsutvalg bestående av ordførerne i
Bodø, Fauske, Meløy og Sørfold kommuner. Forhandlingsutvalget gis mandat til å
utarbeide et endringsforslag basert på de vedtak som er gjort i kommunene. Leder i
rådmannsgruppa er sekretær for utvalget.
2. Nytt forslag til “Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten” legges fram til
behandling i regionrådets møte i juni 2015. Saken sendes til videre behandling i
kommunene etter at regionrådet har behandlet saken.
3. Regionrådet sender ut et skriv til kommunene som gjør oppmerksom på status og
fremdrift i de problemstillinger vi står overfor.

Behandling i politisk forhandlingsutvalg
Politisk forhandlingsutvalg behandlet saken i møte 22. mai 2015 og legger saken frem for
regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
Det vises til felles strategi for samarbeid og eierstyring, samt til diskusjonsnotat i tilknytning
til denne. Salten Regionråd anbefaler kommunene å vedta “Felles strategi for samarbeid og
eierstyring” med følgende endringer:
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Prinsipp 2: Finansieringsmodell
Målsettingen med dette prinsippet må være forutsigbarhet, samt det å finne en mest mulig
rettferdig finansieringsmodell som alle kommunene kan være med på.
Følgende legges til grunn i valg av finansieringsmodell:
-

grunnfinansiering

-

innbyggertall

-

nytteverdi

Valg av finansieringsmodell kan gis tilbakevirkende kraft.

Prinsipp 3: Vedtekter og selskapsavtaler
Innholdet i vedtekter og selskapsavtaler reguleres gjennom norsk lov. Dette legges til grunn i
de tilfeller hvor det skal gjøres endringer i vedtekter eller selskapsavtaler.
Følgende ordlyd
“Dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene gjelder
følgende ordning: Likelydende vedtak i 2/3 av kommunene er bestemmende. Den eller de
kommuner som har et vedtak som avviker fra dette, må behandle avtalen på nytt.
Alternativene blir da enten å gjøre et likelydende vedtak som flertallet eller tre ut av
samarbeidet. Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i
denne ordningen”
tas ut av eierstrategiene.

Prinsipp 5: Antall deltakere i representantskapet
Til selskapenes representantskap velges det 1 representant fra hver kommune med
tilstrekkelig antall varamedlemmer i rekke.

Prinsipp 8: Eierstrategi for hvert enkelt selskap:
Tas ut av eierstrategiene.

Prinsipp 9: Samarbeid etter kommunelovens § 27
Samarbeid etter kml. § 27 skal i fremtiden ikke brukes mellom kommunene i Salten.

Prinsipp 10: Forholdet mellom IRIS Salten og Salten Regionråd
Tas ut av eierstrategiene.

Prinsipp 12: Regionrådets rolle
Tas ut av eierstrategiene.
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Prinsipp 13: Forholdet til stiftelser
Tas ut av eierstrategiene da stiftelser eier seg selv.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Trykte vedlegg:
- Strategidokument: “Felles strategi for samarbeid og eierstyring”
- Notat: Diskusjonsgrunnlag for ulike problemstillinger tilknyttet felles strategi og eierstyring
for kommunene i Salten
- Oversikt over vedtak i kommunene
- Oppsummering av behandling i kommunene
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GODKJENNING AV PROSJEKTPLAN:
SAMHANDLINGSPLAN FOR KOMMUNALT
ETTERVERN RUS OG PSYKIATRI

Innledning
Det legges med dette fram forslag til prosjektplan for å utrede og vurdere hvordan man kan
samhandle om rus og psykiatri i kommunene i Salten. Prosjektplanen er utarbeidet av
rådmannsutvalget i samarbeid med fagansvarlige i kommunene, og med ekstern bistand fra
psykolog Kristin Skotnes Vikjord.
Formålet er å få en faglig fundert vurdering og anbefaling for en samhandlingsplan mellom
kommunene i Salten, i behandlingsforløpet for personer med ROP-lidelser.
Bakgrunn
I 2013 tok Kirkens Bymisjon initiativ til å igangsette et forprosjekt for å utrede muligheten for
etablering av et behandlingstilbud for rusavhengige ved Røsvik Bo- og behandlingssenter.
Salten Regionråd gjorde i den forbindelse følgende vedtak i SR-sak 33/13:
1.

Kirkens Bymisjon Bodø gis et tilskudd på inntil 300.000 kroner for å gjennomføre
forprosjektet “Ny rusinstitusjon i Røsvik”.

2.

Tilskuddet gis under forutsetning av at fullfinansiering av prosjektet kommer på plass.

3.

Tilskuddet belastes på følgende måte:
a. 150.000 kroner belastes prosjekt 300 “Sunnhet i Salten”
b. 150.000 kroner belastes prosjekt 170 “SRs Irisfond”

4.

Kirkens Bymisjon må rapportere underveis om framdriften i prosjektet.

Forprosjektet hadde som formål å se på hvordan man kunne etablere en ny rusinstitusjon
med hovedvekt på ettervern i lokalene etter Røsvik Bo- og behandlingssenter i Sørfold.
Videre var det en målsetting å kartlegge Salten-kommunenes behov for tjenester og legge
planer for etablering av institusjonen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av
representanter fra Kirkens Bymisjon, regionrådet og Sørfold kommune. Forprosjektet er ikke
fullfinansiert.
Formålet er nå endret til å gjelde en utredning og vurdering av mulige samarbeidsområder
innenfor rus og psykiatri tilbudet i Salten, med hovedvekt på ettervern.
Beskrivelse
Vedlagt følger utkast til prosjektplan for å utrede og vurdere hvordan man kan samhandle
om rus og psykiatri i kommunene i Salten. Kartleggingen skal avgrenses til de hovedforløp
som defineres under “Alvorlige langvarige rus og psykiske (ROP) problemer/lidelser”.
Følgende hovedområder foreslås kartlagt i et hovedprosjekt:
-

Populasjon
Fag
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Lokaliteter
Økonomi
Samhandling
Personell

Budsjett/finansiering
Det foreslås at tilskuddet til Kirkens Bymisjon i SR-sak 33/13 trekkes tilbake som følge av
manglende fullfinansering og framdrift i prosjektet.
Det anbefales at midlene omdisponeres for å finansiere et hovedprosjekt i henhold til
vedlagte prosjektplan.
Vurdering
Salten Regionråd innvilget i 2013 støtte til å utrede en eventuell framtidig etablering ved
Røsvik Bo- og Behandlingssenter i Sørfold. Prosjektet er så langt ikke blitt fullfinansiert og
det har av ulike årsaker ikke vært framdrift i prosjektet. Det foreslås derfor å omdisponere
midlene som er bevilget i SR-sak 33/13, til å gjelde en samhandlingsplan for kommunalt
ettervern innenfor rus og psykiatri i Salten.
I de fleste tilfeller er det uproblematisk å ta pasienter med somatiske lidelser hjem til egen
kommune for videre behandling og oppfølging. Det er imidlertid helt andre behov ved å ta
pasienter med psykiatriske lidelser hjem til egen kommune, og en tett lokal oppfølging og
kontakt med pasientene vil være viktig i forhold til oppfølging av pasienten. Det er derfor et
behov for å gjennomføre den foreslåtte utredningen slik at vi kan oppnå et tilbud innenfor rus
og psykiatri som er tilpasset dagens behov.
Det tas sikte på oppstart høsten 2015 med ferdigstillelse medio 2016. Prosjektet må ses på
som en del av samhandlingsreformen og en tilrettelegging for at de krav som reformen stiller
kan gjennomføres.
Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22. mai 2015 under AU-sak 27/15 og legger den
frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
Salten Regionråd vedtar prosjektplan for å utrede og vurdere hvordan man kan samhandle
om rus og psykiatri i kommunene i Salten.
Midlene som er bevilget i SR-sak 33/13 trekkes tilbake som følge av manglende
fullfinansiering og framdrift i forprosjektet.
Midlene omdisponeres til å finansiere utredningen i henhold til prosjektplanen.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
Sekretariatsleder
Vedlegg:
Prosjektplan
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SALTENSTRATEGIER 2016 – 2020 - OPPSTART

Innledning
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det
regionale samarbeidet. Gjeldende Saltenstrategier er vedtatt for tidsrommet 2012-2016.
Formålet med strategiplanen er å prioritere de viktigste samarbeidsoppgavene i Salten i
kommende valgperiode, samt legge grunnlaget for utarbeidelse av konkrete handlingsplaner,
inkludert økonomi, innenfor hvert av de prioriterte satsingsfeltene.
Kommunene og fylkeskommunen har gjennom plan- og bygningsloven ett år på seg til å
utarbeide ny kommunal og regional planstrategi etter valget. Det er naturlig at regionrådets
strategiplan ses i sammenheng med disse.

Bakgrunn
Da forrige strategiprosess ble gjennomført, ble den startet i det “gamle” regionrådet før
valget, og videreført med det “nye” regionrådet etter valget.
Strategiprosessen pågikk parallelt med kommunenes planprosess og fylkesplanprosessen.
Regionrådet samarbeidet med fylkeskommunen om regionale møter der det ble gitt innspill
både til fylkets regionale plan og saltenstrategiene.
Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 ble vedtatt i februar 2013, og revidering av planen skal
vurderes hvert fjerde år. Saltenstrategier 2012-2016 ble vedtatt i november 2012.

Forholdet til kommunereformen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ved brev av 29. april 2015 (vedlegg) til
kommunene påpekt viktigheten av at planstrategiarbeidet blir sett i sammenheng med
kommunereformen, og gir følgende råd:
“For kommuner som gjør vedtak om sammenslåing innen 30. juni 2016, og som skal kunne
tre i kraft senest fra 1. januar 2020, vil det være nyttig å drøfte planstrategiarbeidet mellom
de kommunene som kan være aktuelle for sammenslåing. Kommunene bør samkjøre
prosessene der det er naturlig, og åpne for å dele informasjon med sine nabokommuner.
Arbeidet med planstrategien og arbeidet med kommunereformen bygger i stor grad på de
samme drøftingene av utviklingstrekk og utfordringer i kommunene. Dermed ligger det et
stort potensial i å se disse to prosessene i sammenheng. Felles prosesselementer og
utviklingstemaer er blant annet medvirkning, kartlegging og tilstandsvurdering av f.eks. tilbud
innen utdannelse og helse, tilrettelegging av gode oppvekstvilkår, attraktivitet,
sentrumsutvikling, bosetting og verdiskaping/sysselsetting.
For kommuner som vurderer å slå seg sammen, vil det være nyttig å samarbeide om et
felles kunnskapsgrunnlag som drøfter utviklingstrekk og utfordringer for de berørte
kommunene. Dette vil komme til nytte både i drøftingen om kommunesammenslåing og i
arbeidet med planstrategi. Et felles utfordringsdokument kan tas inn i den enkelte
kommunes planstrategi. Dette kan være en praktisk og nyttig tilnærming for kommuner som

Arkiv: sr-sak 2315 - saltenstrategier 2016 - 2020

Utskriftsdato: 28.05.15

Sign: kbp

SR-sak 23/15

Side: 2 av 3

er i en sammenslåingsprosess. Omfanget av et slikt dokument og graden av samarbeid vil
imidlertid avhenge av når kommunene fatter vedtak om sammenslåing og av ressurshensyn.
En felles planstrategi for kommuner som gjør vedtak om sammenslåing våren 2016, vil som
hovedregel ikke være på plass før etter konstituering av nytt kommunestyre høsten 2019
(ev. 2018). Det kan for noen kommuner likevel være aktuelt å utarbeide felles planstrategi
allerede nå.”

Prosessens omfang
Ved oppstart sist ble det besluttet at arbeidet skulle basere seg på gjeldende strategier med
en hovedsatsing og viktige utviklingsoppgaver for regionrådet. Det ble likevel gjennomført en
omfattende prosess med møter i kommunene og flere runder i regionrådet. I tillegg var andre
utviklingsaktører som Nordland fylkeskommune, IRIS Salten, kultur- og frivillig sektor og
arbeids- og næringslivet i Salten involvert i utarbeidelsen av dokumentet. Arbeidsutvalget
fungerte som styringsgruppe.
Denne gangen ligger kommunereformen som et bakteppe, og dette må speiles i de nye
strategiene. Kommunene i Salten følger et løp som innebærer vedtak om sammenslåing
våren 2016. Dersom en forutsetter at Saltenstrategiene skal vedtas i juni 2016, må det
kjøres parallelle løp.

Ressursbruk og finansiering
På nåværende tidspunkt er det vanskelig å sette opp et budsjett for planarbeidet.
Kostnadene vil avhenge av prosessens omfang og i hvilken utstrekning det skal leies inn
ekstern hjelp.
Disposisjonsfond AU har tilgjengelige midler, og det foreslås at noen av disse øremerkes
strategiprosessen.

Vurdering
Nye Saltenstrategier må ses i sammenheng med kommunereformen, og det er naturlig at
prosessene samkjøres. Samtidig skal kommunene enkeltvis gjennomføre egne
planprosesser, og dette må også samordnes med den regionale strategiprosessen.
Arbeidsutvalget må drøfte hvilket omfang strategiprosessen skal ha og hvor store ressurser
som skal legges inn.
•

Er det nødvendig å lage helt nye strategier – eller kan det tas utgangspunkt i
gjeldende Saltenstrategier?

•

Engasjere ekstern konsulent – eller bygge på tidligere erfaringer og bruke egne
ressurser (i SR og/eller kommunene)

Sekretariatet anbefaler at det legges opp til en rullering av gjeldende Saltenstrategier, og at
sekretariatet jobber videre med en prosessplan for dette.

Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22. mai 2015 under AU-sak 30/15 og legger den
frem for Regionrådet med følgende
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Forslag til vedtak:
1. Salten Regionråd vedtar oppstart av planarbeid for utarbeidelse av Saltenstrategier
for perioden 2016 – 2020.
2. Nye Saltenstrategier skal fremkomme gjennom en rullering av gjeldende strategier.
Sekretariatet utarbeider forslag til prosessplan.
3. Arbeidsutvalget oppnevnes som styringsgruppe for arbeidet.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Heidi Robertsen
prosjektkoordinator

Trykt vedlegg:
Brev fra KMD datert 29.4.2015 vedr. kommunal planstrategi og forholdet til
kommunereformen.
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SR-SAK 24/15 HØRING VEDRØRENDE
KONSEPTVALGUTREDNING E6 FAUSKE –
MØRSVIKBOTN
Innledning
Det legges med dette fram en sak vedrørende KVU E6 Fauske – Mørsvikbotn. Saken
omhandler Europavei 6 mellom Fauske og Mørsvikbotn som ikke tilfredsstiller nye
europeiske og nasjonale krav til tunellsikkerhet og veistandard. Regionrådet bes om å gi sitt
innspill til høringen om hvilken løsning for utbedring av veistrekningen som er ønskelig.
Opprinnelig høringsfrist er 28. mai 2015. Salten Regionråd har fått forlenget fristen til 5. juni
2015.
Bakgrunn
E6 er eneste sammenhengende veg i transportkorridor 8 Bodø – Kirkenes, og binder de
nordlige deler av Nord-Norge sammen med resten av landet. Eneste omkjøringsvei går via
Sverige og tar 11 timer. For nordområdene er utviklingen av forbindelsene nord – sør trukket
fram som særskilt satsingsområde i St. Meld. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 20142023. E6 er prioritert. Bodø-Salten og Midtre Hålogaland er identifisert blant regionene i
nordområdene hvor det anbefales å utvikle transportsystemet.
Opprustning av de viktigste infrastrukturaksene i Nord-Norge er viktig for å styrke Norges
strategiske posisjon i nordområdene.
Regjeringen presenterte i november 2014 rapporten «Nordkloden». Her påpekes det at
regjeringen vil oppgradere E6 slik at de vegfarende får bedre vegstandard, høyre sikkerhet
og kortere kjørevei.
E6 i nordre Nordland har generelt lavere standard enn nasjonale standardkrav til E6.
Strekningen Fauske – Mørsvikbotn i Fauske og Sørfold er 75 km lang og har 16 tunneler.
Tunnelene og mellomliggende vegstrekninger, til sammen 53 km på E6 fra Megården til
Mørsvikbotn, tilfredsstiller ikke dagens krav til sikkerhet og har i tillegg betydelige
standardmangler. Det foreligger både nasjonale og EU-baserte forskriftskrav om fullverdig
sikkerhetsutrustning av tunnelene innen 2019.
Statens Vegvesen har utarbeidet en KVU for strekningen der ulike løsninger for å nå kravet
om godkjent veistandard og tunnelutrustning blir presentert og drøftet inngående. Ingen av
alternativene innebærer at det er mulig å rekke en oppgradering innen 2019 og det er søkt
om forlenget tidsfrist til utgangen av 2025.
Beskrivelse
Statens Vegvesen slår fast i sin KVU for strekningen at det er tre realistiske alternativ
(konsepter) til dagens vei. Et alternativ med å utbedre eksisterende strekning til å
tilfredsstille de nye sikkerhetskravene er forkastet av Vegvesenet.
Konsept 1 – Dagens korridor
Konseptet omfatter utbygging av E6 til vegnormal-standard i dagens korridor og med en
tunnelstandard som tilfredsstiller tunnelsikkerhetsforskriften. En tunnel blir opprustet. Alle
øvrige eksisterende tunneler erstattes av nye tunneler.
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Omlegginger gjennomføres på noen dagstrekninger for å redusere andre stigninger, bedre
geometri eller gi kortere veg. Veglengden reduseres med ca. 7 km.
De gamle tunnelene beholdes som beredskapstunneler og gis en standard som gjør de
egnet til å føre trafikk med ledebil.
Sykling vil være tillatt i barmarksperioden ved at beredskapstunneler åpnes for sykling.
Strekningen Fauske – Megården rustes opp til H2 (80km/t) alt. H3 (90km/t) - standard.
Konsept 2 – Lang tunnel
I konseptet erstattes eksisterende E6 mellom Megården og Sørfjord av to tunneler på hhv.
17km og 3,5km. Ellers er konseptet likt konsept 1. Tunnelnormalene har krav til
rømningstunnel når lengden er over 10km. Det er derfor forutsatt to tunnelløp på den lengste
tunnelen. Samlet innkorting i forhold til dagens trasé er 15km.
På grunn av eksisterende bosetting må eksisterende tunneler fra Megården til Sommerset
opprustes sikkerhetsmessig iht tunnelforskriften.
Tunnelene mellom Sommerset og Sørfjord beholdes som beredskapstunneler og gis en
standard som gjør de egnet til å føre trafikk med ledebil. De vil stenges for fri ferdsel.
Sykling tillates ved at beredskapstunellene åpnes for sykling i barmarkssesongen.
Strekningen Fauske – Megården rustes opp til H2 (80km/t) alt. H3 (90km/t) - standard.
Konsept 3 – Bru over Leirfjorden
Konseptet følger konsept 1 fram til første tunnel øst for Sommerset. Tunnelen blir påkjøring
for ny bru over Leirfjorden. Fra Bonåsjøen følger konseptet eksisterende korridor for FV 613
til nord for Eiavatnet og videre i ny trasé til Sildhopen hvor konseptet igjen er
sammenfallende med konsept 1 fram til Mørsvikbotn.
Konseptet krever opprustning av FV 613 mellom Elvkroken og Bonåsjøen slik at den kan ta
tyngre transporter som busser/trailere. Eksisterende bosetting i Kobbelv-området krever at to
tunneler på gamle E6 opprustes sikkerhetsmessig iht tunnelsikkerhetsforskriften.
Tunnelene mellom Sommerset og Sørfjord beholdes som beredskaps-tunneler og gis en
standard som gjør dem egnet til å føre trafikk med ledebil. De vil ikke være åpne for fri
ferdsel.
Sykling kan tillates i barmarksesongen ved at beredskapstunnelene åpnes for sykling i
sommersesongen.
Strekningen Fauske – Megården rustes opp til H2 (80km/t) alt. H3 (90km/t) - standard.
Når øvrige utbedringer er fullført på strekningen Mørsvikbotn – Narvik vil total reisetid
mellom Fauske og Narvik reduseres med en time.
Vurdering
Samfunnsmålet som er satt av samferdselsdepartementet slår fast at E6 Fauske –
Mørsvikbotn skal i 2040 ha et transportsystem som fremmer regional utvikling i landsdelen
og regionen og gir gode vekstvilkår for nordområdenes næringsliv. Innen 2025 skal
strekningen oppfylle europeiske sikkerhetskrav for vegtunneler.
Ut fra dette er effektmålene i KVU-en formulert slik:
-

Oppfylling av tunnelsikkerhetsforskriften innen 2025

-

Redusert reisetid for lette og tunge kjøretøy på hhv 15 og 20 minutter
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-

Bedre regularitet og robusthet ved redusert stigning, fjerning av lave og smale
tunneler og redusert risiko for uforutsette hendelser

-

Bedre samfunnssikkerhet og beredskap med omkjøringsmulighet kortere enn 2 timer.

Alle de tre nevnte konseptene tilfredsstiller disse kravene.
Statens Vegvesen anbefaler å gå videre med alternativ 3 med standard H3 (90km/t). Det
foreslås å prioritere etappen Mørsvikbotn – Megården for å kunne ivareta kravet om
sikkerhetsopprustning av tunnelene innen 2025 og at hele denne strekningen bygges
samtidig. Strekningen Fauske – kommunegrense - Megården bygges i en etappe nr. 2. og 3.
Konseptet vil redusere reisetiden med 25 minutter og har størst regularitet og robusthet av
de tre konseptene i følge Statens Vegvesen.
Sørfold kommune har i kommunestyret den 14. april 2015 i sak 25/2015 Høring Konseptvalgutredning gjort følgende vedtak:
Etter kommunens samlede vurdering vil konsept 3 med bru over Leirfjorden være det beste
alternativet for kommunen som helhet. Subsidiært vil også konsept 1 gi et brukbart alternativ
lokalt for kommunen. Konsept 2 med langtunnel vurderer kommunen til å være det
alternativet som gir størst negativ virkning for lokalsamfunnene i Sørfold. Innstilling fra
rådmannen vedtatt med 15 mot 4 stemmer.
Hamarøy kommune har i møte 7. mai 2015 i sak 26/15 gjort vedtak om KVU-en:
Hamarøy kommunestyre er enig i at Konsept 3 med bru over Leirfjorden samt utbedring av
hele veistrekningen fra Fauske til Mørsvikbotn er et godt og framtidsrettet alternativ for
gjennomføring innen 2040.
Vi ser med tilfredshet på at beredskapstunnellene kan benyttes som sykkelveier i
barmarkstiden. Dette for å fremme utvikling av reiselivet og at folkehelseperspektivet også
her blir ivaretatt.
Hamarøy kommunestyre gir sin tilslutning til Statens Vegvesens anbefaling; at konsept 3 bør
legges til grunn for det videre planleggingsarbeidet.
Fauske kommune
En kortfattet høringsuttalelse blir utarbeidet i planutvalgets møte den 26. mai 2015.

Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22. mai 2015 under AU-sak 33/15 og legger den
frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
Det er av høy prioritet for Salten Regionråd å få rustet opp hovedferdselsåren i regionen og
landsdelen til en tidsriktig standard som reduserer reisetiden langs vei, og som gir mer
robuste og trygge veier.
Salten Regionråd viser til de vurderinger og vedtak som er gjort av de berørte kommuner og
slutter seg til Statens Vegvesens vurdering om at alternativ 3 med standard H3 (90km/t) er
beste løsning for utfordringene på E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn, og ber om at dette
legges til grunn for det videre arbeid.
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Bodø, den 27.05.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Jens B. Kyed
prosjektleder samferdsel
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UTTALELSE I FORBINDELSE MED INNRETTING AV
NØDKOMMUNIKASJONSSYSTEMET OG
KOMMUNENES BRANN- OG REDNINGSTJENESTE

Innledning:
Bakgrunn:
Nærpolitireformen Prop. 61 LS(2014-2015),
Dir. for nødkommunikasjon: Rapport: Et fremtidsrettet nødnett
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Nødnett brann. Eierskap til
nødnettutstyret når innføringsprosjektet er ferdig
DSB: Brannstudien 2013
Justisdepartementet: Ny instruks for redningstjenesten
Utbygging av Nødkommunikasjonssystemet: Prop.100 S (2010-2011)
Arbeidsutvalgets behandling
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 22. mai 2015 under AU-sak 32/15 og legger den
frem for Regionrådet med følgende

Forslag til vedtak:
Uttalelse vedrørende samvirke og innretting av Nødkommunikasjonssystemet og
kommunenes Brann- og redningstjeneste
Salten Regionråd registrerer flere pågående prosesser som bestemmer innretting og
effektivitet i samfunnets grunnberedskap. De pågående prosessene og utredningene vil
være bestemmende for utviklingen i redningstjenesten, ny politistruktur, brann- og
redningstjenesten, helseregioner og drift av det nye nødkommunikasjonssystemet.
Salten Regionråd mener det er et sterkt behov for utvikling av bedre samvirke mellom
nødetatene spesielt og alle som bidrar til sivil beredskap generelt. Behovet for bedre
samvirke er godt dokumentert både gjennom «Gjørv-kommisjonen» og i rapporter fra de
store hendelsene vi har hatt de siste årene, som eksempelvis brannene i Lærdal og i
Gudvangtunellen.
I fremtidig innretting av grunnberedskapen i kommunene er det viktig at organiseringen
bevarer sammenhengene mellom ansvar og myndighet slik at både utkalling, bruk, styring
og ledelse av kommunale ressurser også i fremtiden organiseres av kommunene selv.
Samtidig er det viktig at fremtidig organisering legger til rette for godt samvirke, god
effektivitet og bygger felles handlingskraft mellom nødetatene, helsetjenesten i kommunene,
frivillige organisasjoner mv.
Alle hendelser oppstår i en kommune og det må bevares tydelige ansvarslinjer til den
kommunale beredskapen. Beslutninger om fremtidig organisering må bidra til å sikre lokal
tilstedeværelse i forhold til kartlagt risiko og det må være kommunene selv som har ansvaret
for å kalle ut, koordinere og styre kommunale ressurser.
Det nye nødkommunikasjonssystemet skal være på plass innen utgangen av 2015 og
implementeringen gjennomføres av Nødkommunikasjonsdirektoratet (DNK) i samarbeid med
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DSB. Salten Regionråd registrerer at innføringen av det nye nødkommunikasjonssystemet
har vært, og er, en krevende prosess og at det oppstår økte kostnader for kommunene.
Intensjonen med innføring av nødkommunikasjonssystemet var at kostnadene for
kommunene ikke skulle øke. Samtidig registrerer regionrådet at kostnadene likevel øker. Det
må derfor i den videre prosessen legges til rette for at kommunenes kostnader ikke øker
som følge av innføringen av nytt nødkommunikasjonssystem.
At DNK er tildelt det helhetlige innførings- og forvaltningsansvaret for
nødkommunikasjonssystemet er begrunnet i å sikre nasjonale enhetlige løsninger og legge
til rette for samvirke mellom nødetatene gjennom en koordinert og samtidig anskaffelse og
innføring. Gjennom etableringen av DNK ser Salten Regionråd en helhetlig tilnærming til
innføring av nasjonale beredskapssystemer på tvers av virksomhetsområder. Vi ser i dette
også en unik mulighet til å bevare denne svært positive, virkningsfulle og ensartede
tilnærmingen også inn i fremtiden.
Salten Regionråd mener at ved å videreføre DNK som en varig og helhetlig eier og drifter av
nødkommunikasjonssystemet med både nett, utstyr i operasjonssentraler og radioterminaler
oppnår vi tydelige sammenhenger i roller, ansvar og myndighet og unngår samtidig å skape
nye gråsoner og nye byråkratier med fragmentert ansvar og dobbeltroller. Ikke minst anser vi
at en slik videreføring av DNK forenkler kostnadsbildet med en tydelig kostnadsbærer og at
det kan være med å bremse utviklingen i systemutgifter for kommunene.

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Vedlegg:
Brev fra Salten Brann datert 15.01.2015
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ORIENTERING FRA FYLKESRÅDET: OPPSTART AV
PROSJEKTET NY HURTIGBÅT- OG
FERGESTRUKTUR I NORDLAND

Bakgrunn
Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Hild-Marit Olsen, varslet før påske at fylkeskommunen
ønsker å ta grep innen samferdselssektoren for å finne frem til nye samferdselsløsninger
som står seg over tid. Dette arbeidet skal gjøres i nært samspill og i tett dialog med
kommunene, næringslivet og andre berørte aktører.
Et av tiltakene er å nedsette et hurtigbåt- og fergeutvalg i Nordland. Utvalget skal ikke være
et adhoc-organ, men skal være et rådgivende organ inn mot fylkesrådet, som skal drøfte og
komme med råd i samferdselsspørsmål vedrørende strukturen for ferge- og hurtigbåtdriften i
Nordland. Utvalget er etablert som et fast utvalg framover.
Fylkesrådet har vurdert at en hensiktsmessig organisering av et slikt utvalg er at det
forankres i, og utgår fra, regionrådene. Det er hurtigbåt – og/eller fergedrift i alle regionene,
sammensetningen gjenspeiler geografien på en god måte, samt at regionrådene kan ta en
nødvendig helhetlig og samordnede rolle i dette viktige arbeidet med å meisle ut en ny
fremtidsrettet struktur for ferge- og hurtigbåtdriften i Nordland.

Beskrivelse
Salten Regionråd ved Arbeidsutvalget har oppnevnt ordfører i Steigen, Asle Schrøder, som
Salten Regionråds representant. Prosjektleder for samferdsel er oppnevnt som vara.
Fylkesråd for samferdsel kommer til regionrådets møte den 5. juni kl. 1200 for å orientere
om arbeidet med ny hurtigbåt- og fergestruktur, samt gi en kort informasjon om
planprosessen i tilknytning til Transportplan Nordland 2017-2028.
Det er satt av til sammen 2 timer til orienteringen.

Forslag til vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering

Bodø, den 27.5.2015

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder

Arkiv: sr-sak 2615 - orientering hurtigbåt-fergeutvalg
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