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MØTE I REGIONRÅDET 27. – 28. NOVEMBER 2014  

 THON HOTEL SVOLVÆR 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Torsdag 27/11   
13.00 – 15.00  

SR-sak  49/14 Mulighetsstudier for Salten v/BDO 

 
Fellesmøte mellom Lofotrådet og Salten Regionråd 
15.00 – 15.10  Lofotrådet ønsker velkommen  

15.10 – 15.50  Presentasjon av Lofotrådet og Salten Regionråd  
15.50 – 16.30  Prosjekt SAURA v/Johan Petter Barlindhaug 

16.30 – 16.45  Pause 

16.45 – 19.00  Dialog mellom regionrådene 

  - Kommunereform 

  - Olje / gass / olje- og miljøvernbase 

  - Infrastruktur / samferdsel  

- Reiseliv: Bodø en port til Lofoten?  

- Bodø – motor for regional utvikling 

 

20.00  Felles middag 
 

Fredag 28/11    
SR-sak    50/14  Orientering fra NAV 
  Fylkesdirektør Kjell Hugvik orienterer 

SR-sak  51/14 Referat fra forrige møte 
SR-sak 52/14 Orienteringer  

- sekretariatet  
- rådmannsgruppa 

 
SR-sak     53/14 Prinsipielle problemstillinger tilknyttet felles strategi for samarbeid og  
  eierstyring i Salten 
SR-sak     54/14 Interkommunale eierstrategier i Salten  
SR-sak     55/14 Nasjonale og regionale samferdselsprioriteringer i Salten  
SR-sak     56/13 Disponering av kompensasjonsmidler for differensiert arbeidsgiveravgift      
SR-sak 57/14 Lokalisering av oljevernbase i Lofoten 

SR-sak   58/14 Innmeldte saker fra kommunene 
a) Steigen kommune: Hurtigbåtaksjon 
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Praktiske opplysninger 
Møte og overnatting på Thon Hotel Lofoten 

Torsdag 27. november 12.00 Lunsj (Thon Hotell) 
 13.00 Møtestart (Thon Hotell) SR-sak 49/14 
 15.00 Møte Lofoten og Salten Regionråd  
 19.00 Avslutning 
 20.00 Felles middag 

Fredag 28. november 08.00 Frokost og utsjekk 
 09.00 Møtestart (Thon Hotell) SR-sakene 50/14 – 58/14 

 13.00 Lunsj 
 14.00 Avslutning og hjemreise   
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SR-sak 49/14 MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN 
   

BDO v/Sven Erik Antonsen kommer i regionrådets møte for å orientere om arbeidet så langt 
i prosjektet “Mulighetsstudier for Salten”. 

Det er satt av 2 timer til orientering og diskusjon. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 21.11.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen    
Sekretariatsleder   
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Utredningsprogram “Mulighetsstudier for Salten”  
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SR-sak 50/14 ORIENTERING FRA NAV 
   

Beskrivelse 

Fylkesdirektøren i NAV, Kjell Hugvik, kommer til regionrådet for å orientere om NAV på 
temaene driftsøkonomi, ressursfordelingsmodell og bruk av arbeidsmarkedstiltak. 
Bakgrunnen for orienteringen er de endringer som NAV har besluttet skal gjennomføres mht 
ressursfordeling.  

Det settes av 45 minutter til orientering og spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 21.11.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
Sekretariatsleder 
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SR-sak 51/14 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 18. – 19. september 2014.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Referat fra møte i Salten Regionråd 18. – 19. september 2014 godkjennes. 

 

 

 

Bodø, 21.11.2014 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 52/14 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. Saltentinget 2014 
Evalueringsrapport følger vedlagt. Evalueringen er gjennomført anonymt i Questback, 
og det ble sendt ut til de 154 politiske deltakerne på Saltentinget. 100 har svart, noe 
som gir en svarprosent på 65. 
 

2. Interreg-møte i Arjeplog 
4. november var representanter fra Salten og Norrbotten (aksen Bodø – Luleå) sam-
let i Arjeplog for å diskutere mulighetene for samarbeid innenfor kommunal sektor, 
næringsliv, reiseliv og utdanning. Det at Tjernfjell-tunellen igangsettes åpner mulighe-
tene for økt samarbeid. Dialogen fortsetter, og det jobbes med konkretisering av et 
Interreg hovedprosjekt innenfor ovennevnte samarbeidsområder. Det er Bodø, 
Fauske og Saltdal som til nå har vært aktive på norsk side, men det er ingenting i 
veien for at flere kommuner i Salten kan henge seg på. Konferanseavis som ble laget 
etter konferansen følger vedlagt. 
 

3. Brev til Mattilsynet 
Salten Regionråd har den 30. oktober sendt brev til Mattilsynet vedrørende uttalelse 
om organisering av Mattilsynet. Brevet følger vedlagt. 
 

4. Møte om Rus/psykiatri og ettervern 
Beiarn, Meløy, Saltdal, Sørfold, Bodø og Fauske kommuner gjennomførte den 27. 
oktober møte med Bymisjonen vedrørende behov, forventninger og muligheter for et-
tervern innen Rus & Psykiatri for kommunene i Salten. 
 
Møtet kom i stand på oppfordring fra Salten Regionråd og muligheten for et inter-
kommunalt samarbeid innen ettervern for brukere innen fagområdet rus & psykiatri. 
Et slikt tilbud har vært vurdert som etablering i tidligere Røsvik Bo og Behandlings-
senter. Deltagende kommuner stiller seg positiv til at det arbeides med en interkom-
munal løsning for området, men har behov for mer informasjon rundt mulig tilbud og 
økonomi. 
 
Møtet ble innledet med en presentasjon rundt Veilederen fra Helsedirektoratet for 
området Rus & Psykiatri. Her var det tatt ut fokusområder som er viktig å se på i 
denne sammenheng og hvilke forventninger som stilles til den enkelte kommune, 
samt mulige samhandlingsområder innenfor området. 
 
I oppsummeringsrunden var det enighet om at det skal jobbes videre med dette 
gjennom å engasjere eksterne for å foreta en kartlegging, med intervju, i alle kom-
munene. Dette vil skje i regi av arbeidsgruppen som er nedsatt av Regionrådet. Det 
skal beskrives hva det er som konkret skal kartlegges i den enkelte kommune slik at 
arbeidet blir konkret og effektivt. Midler til dette arbeidet er avsatte gjennom Region-
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rådet. Arbeidsgruppen skal suppleres med en person som besitter kunnskap innen 
fagområdet Rus & Psykiatri. 

 
5. Nord-Norges Europakontor 

Det vil bli gitt en orientering i møtet om status for samarbeidet med Nord-Norges Eu-
ropakontor. 
 

B. SALTEN KULTURSAMARBEID    
1. Ny prosjektleder for Salten kultursamarbeid 

Hege Næss Klette tiltrådte som ny prosjektleder i Salten Kultursamarbeid 1. septem-
ber 2014. Stillingen har stått vakant en stund og kultursamarbeidet har derfor hatt re-
dusert produksjon i år. Prosjektleder er kommet godt i gang.  
 

2. Kommunebesøk 
I oktober besøkte prosjektlederen kultur-administrasjonen i 8 av de 9 Salten kommu-
nene. Steigen har ikke hatt dedikerte personer innenfor kultur og har derfor ikke øns-
ket besøk så langt. Hege er godt fornøyd med mottakelsen hun har fått rundt om i 
kommunene og ønsker å besøke Steigen i nærmeste fremtid. 
 

3. Filmfest Salten  
Filmfesten hadde 10 årsjubileum i år og ble belønnet med pris for Beste produksjon 
under årets Gullsekk. Med prisen fulgte en sjekk på 100.000 kroner fra Norsk Tip-
ping. Prosjektet er en del av den kulturelle skolesekken, og støttes økonomisk av 
bl.a. Nordland fylkeskommune og IRIS Salten. Neste års Filmfest gjennomføres i Bo-
dø Spektrum 23. april. Forberedelsene er allerede igangsatt og alle elevene på 10. 
trinn har hatt besøk av filmlærer i september - oktober.  

 
4. «Salt-stæmma» 

Bård Bergrabb har prosjektlederansvar på vegne av Salten kultursamarbeid, Maia 
Brøndmo er ansvarlig for koreografi og Maja Zakariassen har regien. Elever fra kul-
turskolene i hele Salten bidrar med musikk, dans og skuespill. Det vil også være 
ungdom i arbeid bak scenen. Forestillingen har premiere i Stormen 23. november. 
 

5. Nettverkssamling 23. – 24. november 
Arbeidet med å reetablere kulturnettverket i Salten er satt i gang. Den 23. – 24. no-
vember arrangeres det nettverkssamling i Bodø for alle kulturledere, kulturskolerekto-
rer, medlemmer i kultur – og arbeidsutvalg. Det blir også møte i kulturutvalget og kul-
turskolenettverket. Arbeidsprogram for 2015 vil være et tema og Idrettsgalla i 2015 er 
et av prosjektene som skal vurderes. Kultursamarbeidet inviterer alle deltakerne på 
premieren av «Salt-stæmma». 
 

6. Digital historiefortelling 
Det var ansatt ekstern prosjektleder for prosjektet Digital Historiefortelling. Denne 
kontrakten ble sagt opp i august fordi arbeidet ikke var igangsatt. Dette er et samar-
beidsprosjekt mellom bibliotekene i Salten og Salten kultursamarbeid. Midlene er gitt 
fra Nasjonalbiblioteket. Målet er å gi ungdom nye digitale kulturtilbud med biblioteket 
som arena og tilføre ny digital kompetanse til de ansatte i bibliotekene. Prosjektbe-
skrivelse må oppdateres, samarbeidet kvalitetssikres og fremdriftsplan må lages. 
 

7. Den kulturelle spaserstokken 
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Den kulturelle spaserstokken har fått kr 319 000 i tilskudd for 2014. Arbeidet med 
årets spaserstokk ble igangsatt da ny prosjektleder var på plass. Første produksjon 
skjer i månedsskiftet november – desember. Da reiser de anerkjente grafikerne Are 
Andreassen og Kurt Edvin Blix Hansen rundt i Salten for å lære bort kunsten lino-
trykk. Kurset er kalt «Dialog Salten Senior - Minner på trykk». Vi har fått utsettelse på 
bruk av midlene for 2014, og jobber med å få en lett versjon av «Fjordfolk» på turne i 
begynnelsen av februar.  
Fylket har innstilt oss til å motta 255 000 for to produksjoner i 2015. Endelig beslut-
ning gjenstår.  

C.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

1. Turruteplaner og revisjon av Friluftslivskartleggingen 
Salten Friluftsråd utarbeider nå første generasjons turruteplaner for samtlige kommu-
ner med unntak av Steigen. Arbeidet skal innarbeides i kommunens øvrige planverk 
når det revideres. Målet med arbeidet er å få bedre struktur på arbeidet med turruter 
og bedre grunnlaget for ekstern finansiering, blant annet spillemidler. Fylkeskommu-
nen signaliserer at dette på sikt vil bli et krav for fylkeskommunale tilskudd. 
Samtidig er det behov for å revidere friluftslivskartleggingen. Det er viktig for at den 
store jobben som er gjort, fortsatt skal ha verdi. Friluftsrådet kan bidra i dette arbei-
det. 
 

2. Kartoffensiv i Salten Friluftsråd 
Friluftskart for Salten i målestokk 1: 250 000 blei sist utgitt og fulldistribuert i 2004. 
Nå forbereder Salten Friluftsråd ny revisjon og fulldistribusjon i Friluftslivets år 2015. 
Salten Friluftsråd har fått tilsagn om kr 300.000 fra Iris Salten i støtte til utgivelse. 
Det store Saltfjellkartet ble mer populært er forutsatt. Opplaget er utsolgt 5 år før 
beregna. Revisjon og nyutgivelse har blitt utsatt, men ventes nå å være i salg til jul 
inneværende år. 
Turkart i nord. Sørfold kommune har utsatt arbeidet, men Friluftsrådet er fortsatt ak-
tuell som samarbeidspart. 
  

3. Sykkelsatsing i Salten  
Saken er sendt til kommunene for vedtak om deltakelse. Friluftsrådet følger opp i for-
hold til regionale parter. 
 

4. Turskiltprosjektet/FantaSTI Salten 
Turskiltprosjektet er en nasjonal satsing på merking av bostedsnære turruter. Salten 
Friluftsråd følger opp kommunene i regionen på storsatsingen i regi av fylkeskommu-
nene og Gjensidigestiftelsen. Oppfølgingen går blant annet på faglig veiledning og 
gjennomføring av kurs. Det er gitt ut tre temafoldere for Hamsuns rike på Vandring, 
Topptur og Innlandsfiske. I løpet av året er det gitt ut 16 turkort. I november kommer 
det 18 nye. 
 

5. Full Fræs i Nordland 
I Samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd har vi tatt initiativ til en fylkesdekkende fri-
luftskamp mellom ungdomsskolene i Nordland. I konkurransen legges det vekt på 
elevenes kunnskap og ferdigheter i ulike friluftslivsaktiviteter, kreativitet og evne til 
samarbeid. Alle ungdomsskolene er nå invitert til å være med. Kampen organiseres 
først som en kvalifisering på hver enkelt skole, så en kommunefinale (der det er mer 
enn en ungdomsskole som deltar), så regionfinale for hver region i Nordland. Hoved-
finalen arrangeres på Knut Hamsun vgs. Friluftskampen arrangeres i samarbeid med 
NRK, de frivillige friluftsorganisasjonene og Statskog. NRK vil dekke region og fylkes-
finalen. Konkurransen starter i vår og avsluttes med finale i Hamarøy i oktober 2015. 
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Tiltaket er en del av vår markering av Friluftslivets år 2015. 
 

6. Friluftslivets år 
2015 er Friluftslivets år. Salten Friluftsråd har følgende satsinger: 

o Helsefremmende barnehager “Robuste Salten-onga:  
 Tema bål, mat 
 Temahefte høsting 

o Fulldistribusjon av revidert Friluftskart for Salten til alle husstander 
o Samlinger med tema knyttet til allemannsrett for alle medlemskommunene 
o Bruk av Bålsamtale i ulike sammenhenger og forum 
o Full fræs Nordland: Se tiltak 5 over 

 

D. FELLES ANSVAR I SALTEN  
Felles Ansvar tilbyr: 

1. Ungdomskontrakt 
Aktuell ungdom medvirker til innhold i en kontrakt de skal følge i en periode på mini-
mum seks måneder. Det opprettes en nettverksgruppe rundt den enkelte, som består 
av foresatte og profesjonelle/private aktører som kjenner ungdommen. 

2. Ruskontrakt 
Jevnlige samtaler med ansatt i Felles Ansvar og/eller kommunepersonell med kom-
petanse på rus. Rustesting i regi av politi eller helsevesen. Koordineres av Felles An-
svar i Salten. 
Begge typer kontrakt har fokus på veiledning, og legger til rette for at ungdommen 
skal ta gode valg for seg selv. I løpet av kontraktsperioden gjennomføres det jevnlige 
møter med ungdommen, hvor elementer fra Motiverende Intervju (MI) og hasjavven-
ningsprogram (HAP) benyttes. Dette anser vi som nødvendig for god relasjonsbyg-
ging, og for å kunne muliggjøre en endring. Felles Ansvar nyter også godt av et stort 
nettverk av samarbeidspartnere i Salten, med tanke på videre henvisning og oppføl-
ging av ungdom og foresatte.  
For øyeblikket er det 35 Saltenungdommer på kontrakt. 

3. Faglig påfyll 
Onsdag, 22. oktober arrangerte Felles Ansvar i Salten en fagdag på Universitet i 
Nordland. Temaet var blant annet syntetiske stoffer, ny narkotikaforskrift og Statsad-
vokatens rundskriv. Det var også fokus på hvordan hjelpeapparatet på tvers av fag-
felt, kan følge opp unge best mulig. 
De 60 deltakerne kom fra hele Salten, og representerte blant annet politi, barnevern, 
helsesøstertjenesten, ruskonsulenter, psykologer og konfliktråd. 
Foredragsholder var politioverbetjent Ole Vidar Øiseth. Øiseth har i hele sin tredve år 
lange politikarriere arbeidet med fagfeltet narkotika. Han har vært aktivt med i utvik-
lingen av læremateriell, kursutvikling og instruktørutdanning innen fagområdet. Øiseth 
er i dag fagansvarlig for utdanningen ved Politihøgskolen. 

4. Evaluering 
Felles Ansvar er blitt kontaktet av Politihøgskolen. De ønsker å gjennomføre et forsk-
ningsprosjekt rettet mot ruskontrakter. Planen er å intervjue ungdom som har vært på 
kontrakt, for å høre deres erfaringer. Oppstart av prosjektet er tenkt i løpet av et par 
måneder. Vi har også mange henvendelser fra studenter – primært fra politiet – som 
ønsker å skrive om Felles Ansvar og metodikken som brukes. Dette er lærerikt å bi-
dra inn i, og vi synes det er hyggelig at «Saltenmodellen» blir lagt merke til. 
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SR-sak 52/14-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

Bodø, den 21.11.2014 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Brev fra Mattilsynet 
Evaluering av Saltentinget 2014 
Konferanseavis fra “Arjeplogskonferensen” 
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SR-sak 53/14 PRINSIPIELL DEBATT OM SALTEN REGIONRÅD 
 
Sammendrag 

Det vises til prosessen omkring en felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten. Det 
legges her fram en sak hvor to av momentene i notatet om prinsipielle problemstillinger 
tilknyttet strategidokumentet “Felles strategi for samarbeid og eierstyring” i Salten, legges 
fram for diskusjon. I tillegg legges det opp til en mer prinsipiell debatt om Salten Regionråd, 
noe som har vært etterspurt av regionrådets medlemmer. 

Saken ble behandlet av regionrådet under SR-sak 37/14. Det ble besluttet å utsette saken til 
neste møte. 

Bakgrunn for saken 

Det vises til prosessen omkring en felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten. I 
Regionrådets møte i juni 2014 ble følgende enstemmige vedtak gjort: 

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. 

 
Selv om strategidokumentet “Felles eierstrategi for samarbeid og eierstyring” er sendt til 
kommunene for uttalelse, bør regionrådet innta en proaktiv rolle og diskutere hva man 
ønsker at regionrådet skal være i framtiden, samt diskutere avklaring av roller mellom IRIS 
Salten og regionrådet. 

 

Saksutredning: 

Det vises til strategidokumentet “Felles eierstrategi for samarbeid og eierstyring”, samt 
drøftingsnotatet om ulike problemstillinger tilknyttet en felles eierstrategi. Det er særlig to 
problemstillinger i drøftingsnotatet som berører regionrådet. Problemstilling 1 og 2 er hentet 
ut fra drøftingsnotatet, og gjengitt i sin helhet i saksdokumentet. 
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Problemstilling 1; Avklaring av roller mellom IRIS Salten og Salten Regionråd  

“IRIS Salten sitt formål er å utføre offentlige tjenester for sine eiere.1  

Selskapets visjon er:  

«Iris Salten IKS skal skape samarbeid til nytte for hele Salten, og gjøre det lønnsomt for våre 
eiere å samarbeide. Vi skal bidra til å utvikle regionen, skape kompetanse og nye muligheter 
i og for kommunene.» 

Selskapet arbeider innenfor tre ulike akser som er  
1) avfallshåndtering,  
2) interkommunal utvikling  
3) eierskap 
 
Selskapet har egne hovedstrategier for alle disse. Hovedstrategiene for interkommunal 
utvikling er: 
 

• Iris Salten IKS skal være en tilrettelegger og pådriver for interkommunalt samarbeid. 
• Iris Salten IKS skal i den grad våre eiere ønsker det, arbeide og tilrettelegge for 

selskapsorganisering av offentlige tjenester. 
 
Iris Salten AS har de siste årene ledet ulike prosjekt på oppdrag fra representantskapet og ut 
fra felles interesser blant eierkommunene. Mange prosjekt er avsluttet. Noen av dem har 
ledet til nye interkommunale samarbeid, eksempelvis Salten Brann IKS, noen av dem har 
blitt lagt på is, uten at det har vært ønske om å fortsette samarbeidet, eksempelvis IKT-
prosjektet i Salten. 
 
Ved gjennomgang av representantskapets sakspapirer finner vi at styret har arbeidet med 
strategier for selskapet. I saksfremlegget til sak 2012/16 (rep) vises det til at styret våren 
2012 vedtok følgende strategier for arbeid med å tilrettelegge for interkommunalt samarbeid: 
 

• Iris Salten skal være initiativtaker og pådriver for samarbeid om offentlig tjenester på 
tvers av kommunegrensene i Salten. 

• Iris Salten skal bidra til endringer og innovasjon innenfor offentlig/kommunal 
tjenesteyting. 

• Midler fra Iris-fondet er en viktig katalysator for å nå Iris sine mål. Disse midlene skal 
brukes i prosjekter som faller inn under satsningsområde, og for øvrig i henhold til 
kriterier for støtte til interkommunalt samarbeid. 

 
Selskapet tar sine visjoner og mål på alvor og jobber kontinuerlig med dette i egne organ, 
slik en ser fra denne styresaken.2” 

*** 

“I formålsparagrafen i vedtektene til Regionrådet i Salten står følgende: 

Hovedmålsettingene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 

                                                 
1 Se «Eierstyring i interkommunale selskaper Case: Iris Salten IKS» MBA HHB Bodø BE323E (2012). 
2 Se «Eierstyring i interkommunale selskaper Case: Iris Salten IKS» MBA HHB Bodø BE323E (2012). 
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• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 

• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 

• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

Er det et klart og tydelig skille mellom Regionrådet og IRIS Salten hva gjelder 
interkommunale samarbeid i Salten? 

Om det er tydelig for noen må dette formidles til alle dem som synes det er utydelig. Er det 
ikke tydelig, må det ryddes opp i. Dette har med forutsigbarhet og åpenhet å gjøre.” 

 

Problemstilling 2; Regionrådets rolle 

“Slik det fremstår nå, er regionrådet som en samkommune for kommunene i Salten. 
Fylkeskommunen bruker også Regionrådet som høringsinstans. Nye samarbeid organiseres 
under Regionrådet og det ansettes på ulike områder. Det er styrer for de ulike 
virksomhetsområdene, men arbeidsgiveransvaret ligger til Regionrådet ved AU (?). 
Oppgaven er løsrevet fra hva Regionrådet egentlig var ment å være, eller……? 

Hva er egentlig Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med Regionrådet?” 

 

Salten Regionråd – formål, oppgaver, organisering og Saltenstrategiene 

Formål 

Følgende formålsparagraf ligger til grunn for regionrådet, jf. § 1 i vedtektene: 

Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Hovedmålsettingene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 

• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 

• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 

• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

 
Oppgaver  

Regionrådet har følgende oppgaver, jf. § 3 i vedtektene: 

Regionrådet holder minst 4 møter i løpet av året, og har følgende oppgaver: 

• vedta mål og arbeidsprogram 
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• vedta budsjett og regnskap 

• behandle større og prinsipielle saker 

• velge arbeidsutvalg 

• velge leder og nestleder som også leder arbeidsutvalget 

• treffe avgjørelser angående egen drift og organisering 
 

Organisering 

Regionrådet er organisert på følgende måte, jf. §§ 2, 4 og 6 i vedtektene: 

§  2.     Sammensetning 
Regionrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg 
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.  
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.  
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet. 

§  4.     Arbeidsutvalg 
Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget velges 
blant de som har møterett i Regionrådet.  
Arbeidsutvalgets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 

Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 
forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

§  6.     Stemmerett 
I Regionrådet har de folkevalgte medlemmer stemmerett.  
Minst 6 av kommunene må være tilstede for at Regionrådet skal være vedtaksført. 
I arbeidsutvalget har alle medlemmer stemmerett. 
Minst 3 av medlemmene må være tilstede for at arbeidsutvalget skal være vedtaksført. 
Vedtak i Regionrådet og arbeidsutvalget gjøres med alminnelig flertall. I saker hvor 
arbeidsutvalget har avgjørelsesmyndighet kan et mindretall i møtet anke vedtaket inn for 
Regionrådet. 

§  7.     Sekretariatet 
Sekretariatet skal være lite og prosjektrettet.  
Kontorstedet for sekretariatet skal være Bodø. 
Regionrådet har selv arbeidsgiveransvaret. 
Prosjektledelse og utredningstjenester kan kjøpes/ansettes etter behov.  
Kompetanse kan også frikjøpes i kommunene etter behov, og kommunen har da 
arbeidsgiveransvaret. 
Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har 
anvisningsmyndighet på Regionrådets vegne. 

Saltenstrategiene 
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Saltenstrategiene er strategidokumentet og “arbeidsprogrammet” til regionrådet. Det er ikke 
nedfelt i vedtektene at man skal utarbeide et strategidokument, men at man skal vedta mål 
og arbeidsoppgaver, jf. vedtektenes § 3.  

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan, Saltenstrategiene, 
som er knyttet til det regionale samarbeidet.   Saltenstrategiene er vedtatt av regionrådet og 
av samtlige kommuner i Salten. Ansvarlig for gjennomføringen er Salten Regionråd i nært 
samarbeid med kommunene i Salten.  

Strategidokumentet er et godt gjennomarbeidet dokument og spørsmålet er vel mer om man 
klarer å følge opp målene i henhold til intensjonen. 

Diskusjon: 

Det bes om at følgende momenter diskuteres: 

1) Er det et klart og tydelig skille mellom Regionrådet og IRIS Salten hva gjelder 
interkommunale samarbeid i Salten?  

2) Hva er Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med regionrådet? 
3) Er regionrådet organisert på en hensiktsmessig måte? (herunder også 

organiseringen av sekretariatet, hvor flere av samarbeidene har egne styrer og stell 
som kan bidra til at disse oppgavene blir distansert fra regionrådets virksomhet og 
som utad kan framstå som rotete) 

4) Er oppgavene til regionrådet hensiktsmessig og i tråd med dagens behov? 
5) Fungerer Saltenstrategiene etter intensjonene? 

 
Vurdering 

For at kommunene i Salten skal kunne vedta eierstrategien som er utarbeidet for felles 
eierstyring, er det trukket frem noen problemstillinger i eierstrategien som det bør tas konkret 
stilling til i forkant av at eierstrategien skal vedtas. Dette er også problemstillinger som bør 
ryddes opp i for at eierstrategien skal fremstå som troverdig. 

Det er særlig to av problemstillingene som berører Salten Regionråd direkte:  

Punkt 1) 

Er det et klart og tydelig skille mellom Regionrådet og IRIS Salten hva gjelder det 
interkommunale samarbeidet i Salten?  

Begge har noen av de samme formålene i sine vedtekter / statutter. Eksempelvis skal begge 
være en pådriver og tilrettelegger for å samordne og vurdere nye, interkommunale 
samarbeidsordninger. Selv om regionrådet er et politisk samarbeidsorgan og IRIS Salten i all 
hovedsak jobber med avfallshåndtering, er skillet utydelig for noen og dette bør derfor 
ryddes opp i. 

Punkt 2) 

Hva er Salten Regionråd, og hvor vil kommunene med regionrådet? 

Gjennom eierskapsprosessen er det kommet fram at regionrådet framstår som en 
samkommune for kommunene i Salten. Fylkeskommunen har i noen tilfeller også brukt 
regionrådet som høringsinstans. Flere ulike samarbeid er organisert under regionrådet og 
det ansettes nye medarbeidere på ulike områder. Det er egne styrer for de ulike 
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samarbeidsområdene, men arbeidsgiveransvaret ligger til regionrådet ved AU. To av 
samarbeidene, Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid har også egne vedtekter med 
egne årsmøter, mens Felles Ansvar i Salten har en egen samarbeidsavtale og et eget styre.  

Regionrådet er i Brønnøysundregistrene registrert som et selskap etter kommunelovens § 
27, og AU er styret til selskapet.  

  

I tillegg er det ønskelig at også følgende problemstillinger diskuteres: 

 

Punkt 3) 

Er regionrådet organisert på en hensiktsmessig måte? (Som nevnt i punkt 2 har de ulike 
samarbeidsområdene egne styrer og stell, noe som kan bidra til at oppgavene som er 
underlagt disse blir distansert fra regionrådets virksomhet og som utad kan framstå som en 
rotete organisering).  

 

Punkt 4) 

Er oppgavene til regionrådet hensiktsmessig og i tråd med dagens behov? 

Dette punktet henger sammen med punkt 2. Salten Regionråd jobber med alt fra kultur, 
friluftsliv, folkehelse til samferdsel og reiseliv m.m. Favner vi over for mange oppgaver, eller 
fungerer dette etter intensjonen som er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige 
tjenesteyting gjennom å: 
• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 

• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 

• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 

• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom kommunene 

 

Punkt 5) 

Fungerer Saltenstrategiene etter intensjonen? 

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan, Saltenstrategiene, 
som er knyttet til det regionale samarbeidet. Strategiplanen er et godt gjennomarbeidet 
dokument, men som kanskje ikke blir operasjonalisert helt etter målene og intensjonene i 
planen. I tillegg kan det være en utfordring å samordne planen med øvrige planer i 
kommunene, og da særlig i forhold til øvrige planprosesser i kommunene. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 5. september 2014 

Arbeidsutvalget har i møte 5. september 2014 diskutert de ulike problemstillingene som er 
skissert i saken, samt hvordan saken kan legges fram for regionrådet.  

Det ble også diskutert hvordan prosessen omkring kommunereformen påvirker de ulike 
problemstillingene som er skissert i saken. 
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Arbeidsutvalget fattet følgende vedtak under AU-sak 43/14: 

“Salten Regionråd bes om å drøfte saken, og ta med de innspill som kommer i den videre 
prosess med eierstrategier.” 

 

Salten Regionråds behandling av saken 

Salten Regionråd behandlet saken under SR-sak 37/14. Saken ble utsatt til møtet i 
november. 

Arbeidsutvalgets behandling 7. november 2014 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. november 2014, og legger den frem for 
Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar følgende innspill med i den videre prosessen med eierstrategier: 

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

 

Bodø, den 21.11.2014   

 

 

Kjersti Bye Pedersen 

sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg: 
Notat til drøfting: Prinsipielle problemstillinger tilknyttet felles strategi og eierstyring for 
kommunene i Salten 
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SR-sak 54/14 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.  
 
 

Beskrivelse 

Saksfremlegg til kommunene er utarbeidet i regi av rådmannsutvalget i Salten med felles 
fakta og drøftingsdel, men med åpning for at den enkelte rådmann basert på individuell 
vurdering i kommunene kan gi sin tilråding på selvstendig grunnlag. 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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Vurdering 
 
I forslag til felles strategi for samarbeid og eierstyring har følgende momenter vært drøftet i 
kommunene; 
 

1. Prinsipper for styring av samarbeid; åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og 
tjenesteproduksjon i et langsiktig perspektiv. 
 

a. Kommunenes vurderinger; 
Prinsippene åpenhet, forutsigbarhet, effektivitet og tjenesteproduksjon i et 
langsiktig perspektiv legges til grunn for styring av samarbeidene/selskapene i 
Salten. 
 

b. Konklusjon; alle kommunene slutter seg til dette prinsippet.  
 

2. Finansieringsmodell; se foreslåtte finansieringsmodeller på side 4 i eierstrategiene. 
 

a. Kommunenes vurderinger; 
Fauske, Gildeskål og Steigen har vedtatt at som hovedprinsipp velges en 
finansieringsmodell hvor kostnader fordeles etter innbyggere.  
 
Fauske har gjort følgende merknad: i enkeltsaker etter regionrådets vurdering 
betales et likt grunnbeløp for alle deltakende kommuner og hvor øvrige 
kostnader fordeles etter innbyggertall. 
 
Beiarn, Bodø, Meløy, Saltdal og Sørfold har vedtatt: for finansiering av 
interkommunale samarbeider og selskaper legges et fast grunnbeløp som en 
viss % av samarbeidets/selskapets budsjetterte netto utgifter for kommende 
år til grunn. Resten finansieres av eierne etter innbyggertall. 
 
Beiarn, Meløy og Saltdal har vedtatt at innbyggertall må vektes mest. 
 
Sørfold har gjort følgende merknad: Sørfold forbeholder seg retten til å ta 
stilling til hvert enkelt tiltak i forhold til den reelle fordelingsnøkkelen som 
legges til grunn. 
 
Hamarøy har gjort følgende vedtak: 
Formannskapet kan ikke slutte seg til formuleringen: Som hovedprinsipp 
velges en finansieringsmodell hvor det betales et likt grunnbeløp for alle 
deltakende kommuner og hvor øvrige kostnader fordeles etter innbyggertall. 
En slik ordning vil bety lavere kostnader for de største kommunene og høyere 
kostnader for de minste kommunene i samarbeidene. Før endelig valg av 
finansieringsmodell må positive effekter for vertskommunen i samarbeidet 
som arbeidsplasser, innbyggertilskudd, skatteinngang osv. tydeliggjøres og 
vektlegges. 
 
 

b. Konklusjon; det er gjort ulike vedtak i kommunene om hvilken 
finansieringsmodell som skal legges til grunn for de interkommunale 
samarbeidene og selskapene. Det er derfor vanskelig å komme med en 
anbefaling på en entydig modell som skal benyttes fast for disse 
samarbeidene/selskapene.  
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3. Vedtekter og selskapsavtaler; det foreslås at følgende ordning skal gjelde dersom 
selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i kommunestyrene: 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 har gjort eller tre ut av samarbeidet. 
Kommuner over 10 000 innbyggere har som kommunestyrer dobbeltstemme i denne 
ordningen. 
 

a. Kommunenes vurderinger; 
Alle kommunene har sluttet seg til at likelydende vedtak i 2/3 av kommunen er 
bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til behandling i 
kommunestyrene.  
 
Alle kommunene foruten Fauske og Steigen har sluttet seg til at kommuner 
over 10 000 innbyggere har dobbeltstemme ved behandling av slike endringer 
i selskapsavtalen eller vedtektsendring. 
 
Bodø har følgende tillegg i vedtaket: Under forutsetning av at 
finansieringsmodellen endres i samsvar med punkt 2 vil likelydende vedtak i 
2/3 av kommunene være bestemmende dersom selskapsavtalen eller 
vedtektene er til behandling i kommunestyrene, samt at kommuner over 10 
000 innbyggere har dobbeltstemme ved behandling av slike endringer i 
selskapsavtalen eller vedtektsendringer. 
 
Hamarøy har følgende tillegg i vedtaket: I alle avtaler og vedtekter må 
formålet være klart og tydeliggjort. 
 
Sørfold har følgende tillegg i vedtaket: En forutsetning for at overnevnte skal 
gjelde er at den enkelte selskapsavtale endres og at dette innarbeides i 
selskapsavtalene. En slik endring må vedtas i det enkelte representantskap. 
 

b. Konklusjon; alle kommunene har sluttet seg til at likelydende vedtak i 2/3 av 
kommunen er bestemmende dersom selskapsavtalen eller vedtektene er til 
behandling i kommunestyrene. 
 
Fauske og Steigen har ikke sluttet seg til at kommuner over 10 000 
innbyggere skal ha dobbeltstemme.  
 
Bodø har gjort en forutsetning om at finansieringsmodellen må endres i 
samsvar med deres vedtak for at de skal slutte seg til punkt 3. 
 
Det anbefales at regionrådet diskuterer dette prinsippet for å komme frem til 
en omforent løsning. 
 

4. Informasjon om selskapet; på kommunenes hjemmesider skal det være lenker til 
de interkommunale virksomhetenes hjemmesider. Offentlige rapporter, meldinger og 
andre dokumenter skal være tilgjengelig der. 
   

a. Kommunenes vurderinger; 
Likelydende vedtak er gjort i samtlige kommuner. 
 

b. Konklusjon; samtlige kommuner slutter seg til dette prinsippet. 
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5. Antall deltakere i representantskapet; i dag er ordningen at antall representanter 
er likt antall stemmer. Det foreslås at hver kommune møter med 1 representant med 
nødvendige fullmakter 
 

a. Kommunenes vurdering; 
Alle kommunene foruten Fauske og Steigen slutter seg til prinsippet om at 
hver kommune peker ut en representant (samt vararepresentant) til 
representantskapet med nødvendige fullmakter. 
 
Sørfold har gjort følgende merknad til dette: 
Dersom en skal følge tilrådningene fra bl. a KS bør følgende gjelde: Ordfører 
representerer kommunene i representantskapet dersom kommunestyret ikke 
har valgt andre til å representere kommunen. Prinsippet må være at de som 
skal representere kommunen skal være valgt av kommunestyret. Ordførerne 
bør være kommunens eierrepresentant, dette innebærer at ordførerne ikke 
skal sitte i selskapsstyrene. 
 
Fauske og Steigen har gjort vedtak om at dagens ordning videreføres. 
 
 

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

 
Det anbefales at alle kommunene slutter seg til at det til selskapenes 
representantskap velges 1 representant med tilstrekkelig antall 
varamedlemmer i rekke. Iht IKS-loven er det kommunestyret som velger 
hvilken representant(er) som skal møte for kommunen i representantskapet.  
 

6. Kontaktperson i kommunene; for IKS’ene er det rådmannen som er kontaktperson, 
mens for øvrige samarbeid oppnevnes det kontaktpersoner innenfor det faglige 
virkeområdet i kommune til vedkommende. 
 

a. Kommunenes vurdering; 
Alle kommunene slutter seg til dette prinsippet. 

 
b. Konklusjon; samtlige kommuner slutter seg til dette prinsippet. 

 
7. Honorar styremedlemmer; retningslinjer (beskrevet i felles strategi for samarbeid og 

eierstyring side 11) for honorar for styremedlemmer ligger til grunn for styreverv i 
IKS’ene.  
 

a. Kommunenes vurderinger; 
Alle kommunene slutter seg til dette prinsippet. 
 

b. Konklusjon; samtlige kommuner slutter seg til dette prinsippet. 
 

8.  Eierstrategi for hvert enkelt selskap; 
 

a. Kommunens vurderinger; 
Alle kommunene, foruten Fauske, Gildeskål, Steigen og Sørfold har gjort 
vedtak om at selskapene/samarbeidene skal jevnlig gjennomføre interne 
prosesser som gjør rede for for-mål og prioriterte fokus- og arbeidsområder. 
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Selskapsstrategiene skal godkjennes av eier-kommunene etter anbefaling av 
selskaps- /samarbeidsstyrene/representantskapene.  
 
Bodø kommune har vedtatt at disse strategiene må bygge på 
grunnprinsippene i de overordnende eierstrategiene. 
 
Sørfold har gjort vedtak om at de vedtar sine egne eierstrategier for de 
selskaper som Sørfold eier. 
 
Fauske, Gildeskål og Steigen har gjort vedtak om at de forutsetter at de 
enkelte selskap utarbeider en eierstrategi for sitt selskap.   
 

b. Konklusjon; det er i drøftingsnotatet stilt spørsmål om kommunene skal gå 
sammen om å utarbeide eierstrategier for de enkelte selskaper. Det er 
unaturlig at de enkelte selskaper skal utarbeide eierstrategier for sitt eget 
selskap. 

 
Det anbefales at kommunene utarbeider sine egne eierstrategier for 
selskaper, men at det for interkommunale selskaper og samarbeid er “Felles 
strategi for samarbeid og eierstyring i Salten” som ligger til grunn for utøvelse 
av eierskapet. 
 

9. Samarbeide etter kommunelovens § 27 – fremtidige organisering; samarbeid 
etter Kommunelovens § 27 i fremtiden brukes ikke mellom kommunene i Salten. Det 
anbefales at de ulike samarbeidene (§ 27) pålegges å gjennomgå sin egen 
virksomhet med bakgrunn i den fremlagte rapport og komme tilbake til Regionrådet 
med en anbefaling for sin egen fremtidige organisering.  
 

a. Kommunens vurdering; 
Samtlige kommuner har sluttet seg til at de ulike samarbeidene (§ 27) 
pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte 
rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen 
fremtidige organisering. 
 
Beiarn, Bodø og Saltdal har ikke gjort vedtak om at samarbeid etter 
Kommunelovens § 27 i fremtiden ikke skal brukes mellom kommunene i 
Salten. 
 

b. Konklusjon; samtlige kommuner slutter seg at de ulike samarbeidene (§ 27) 
pålegges å gjennomgå sin egen virksomhet med bakgrunn i den fremlagte 
rapport og komme tilbake til Regionrådet med en anbefaling for sin egen 
fremtidige organisering. 

 
 
 

10. Forholdet mellom IRIS Salten og Regionrådet; Vedtektene for IRIS endres slik at 
utviklingsoppgaver i fremtiden tilligger Regionrådet. 
 

a. Kommunens vurdering; 
Alle kommunene, foruten Saltdal og Sørfold, har vedtatt overnevnte prinsipp.  
Saltdal har tatt ut dette punktet fra sitt vedtak. 
 
Sørfold har vedtatt følgende merknad: 
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Sørfold kommune vil advare mot at Regionrådet går for langt i forhold til å ta 
en posisjon i forhold til styring av selskapene. Den reelle maktaksen bør være 
mellom kommunestyrene og representantskapsmøtene. 
 

b.  Konklusjon; Alle kommunene, foruten Saltdal og Sørfold, har vedtatt 
overnevnte prinsipp.  
 
Det anbefales at alle kommunene slutter seg til dette prinsippet, jf. flertallets 
vedtak.   

 
11. IRIS – fondet; Representantskapet i IRIS gjennomgår fondets retningslinjer med 

bakgrunn i den rapport som er fremlagt regionrådet. Representantskapet anmodes 
om å vurdere fondets retningslinjer og organisering av fondet. 
 

a. Kommunens vurderinger; 
Alle kommunene, foruten Beiarn, har gjort vedtak iht til dette prinsippet. 
 
Beiarn har gjort følgende vedtak: 
De rutiner som etableres for så vel avsetning som bruk av IRIS-fondet må stå 
i forhold til at det er Regionrådet som er riktig aktør i forhold til felles 
utviklingsoppgaver.   
 

b. Konklusjon; kommunene slutter seg til dette prinsippet, foruten Beiarn som 
har en annen ordlyd i sitt vedtak. 
 
Det anbefales at alle kommunene slutter seg til dette prinsippet, jf. flertallets 
vedtak.   
 

12. Regionrådets rolle; 
 

a. Kommunens vurderinger; 
 
Beiarn: 
Regionrådet skal følge de muligheter og begrensninger som følger av 
kommunelovens § 27, av rådets formålsparagraf og av til enhver tid gjeldende 
Saltenstrategier. Regionrådet skal ikke la seg bruke som en tilnærmet 
samkommune, selv om andre organer måtte ønske det. Om kommunene på 
forhånd har avklart dette gjennom vedtak, kan regionrådet tillegges spesielle 
oppgaver og begrenset ansvar, men aldri slik at det kan oppfattes som et 
forvaltningsorgan som bryter inn i de ordinære demokratisk valgte 
forvaltningsnivåene, stat, fylke og kommune. 
 
Bodø og Hamarøy: 
Regionrådet er et samarbeidsorgan uten formell myndighet som kan binde 
opp kommunene. Regionrådets rolle må gjennomgås i sammenheng med 
drøftinger om kommunestruktur. Uavhengig av den prosessen bør både 
regionrådet selv og kommune-styrene diskutere de prinsipielle retningslinjer 
for regionrådets rolle. 
 
Fauske, Gildeskål og Steigen: 
Til tross for at det kan være spørsmål omkring det helt formelle rundt 
Regionrådets rolle, ønskes Regionrådet som en funksjonell arena for en 
bredere regional politisk debatt. Regionrådet ønskes også som arena for 
felles utviklingsoppgaver for Salten. 
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Gildeskål har i tillegg gjort vedtak om at kommunestyret skal debattere den 
formelle rollen kommunen ønsker for regionrådet. 
 
Sørfold: 
Salten regionråd er etter vår mening en viktig utviklings- og samarbeidsarena 
mellom kommunene i Salten. Regionrådet har etter vår mening i sin 
sammensetning og organisering noen svakheter i forhold til det en kan se på 
som grunnleggende demokratiske prinsipper. Her vil vi understreke 
sammensetningen av AU, der ikke alle kommuner er representert og der 
likestilling er dårlig ivaretatt. AU er i sin natur en viktig samarbeidsarena der 
det legges til rette for beslutninger i Regionrådet. AU er også en viktig arena 
for nettverksbygging, der noen kommuner blir stående utenfor. Sørfold 
kommune er på bakgrunn av dette skeptiske til å gi Salten Regionråd sentral 
rolle i utøvelse av eierskap på vegne av kommunen. På prinsipielt grunnlag 
mener Sørfold kommune at eierskapet skal utøves i de formaliserte 
eiermøtene i de respektive selskapene. I den grad det for eierne er behov for 
å samordne eierskapet bør dette ikke skje i regi av regionrådet, men heller i 
form av eiermøter knyttet til selskapene. Sørfold kommune er opptatt av at 
maktaksen bør ligge mellom kommunestyrene og eiermøtene i selskapene. 
 

b. Konklusjon; Det anbefales at regionrådet diskuterer regionrådets rolle med 
utgangspunkt i vedtakene som er gjort i kommunene og egen sak om 
regionrådets rolle. 
 

13.  Nordlandsmuseet (forholdet til stiftelser); Stiftelser er selveide og således kan 
man ikke snakke om en eierstrategi eller eiermelding for disse.  
 

a. Kommunens vurderinger; 
 
Beiarn: 
Stiftelser er selveide. Ingen stiftelser er eid av noen eller styrt av noen andre 
enn seg selv – bare stiftet av noen. Denne eiermeldingen – eller andre 
eiermeldinger for den del, vil bare være egnet til å omtale kommunenes 
samarbeid om stiftelsers innsats og oppgaver. Man vedtar ikke eierstrategier 
for noe man ikke eier. Stifterne bør likevel samarbeide og opparbeide rutiner 
for valg til det enkelte styre.    
 
Gildeskål: 
Kommunen oppretter en politisk komité eller tillegger denne rollen til et av de 
politiske hovedutvalgene som har en årlig oppgave å drøfte de kommunale 
forventninger til stiftelsene. Slik at det finnes en formell forankring for det 
politiske arbeidet i forhold til kommunens deltakelse i stiftelser. 
 
Meløy: 
Meløy kommune som eier av musene i Meløy, foretar egen evaluering av 
hvordan dette driftes av stiftelsen Nordlandsmuseet. 
 
Saltdal: 
Saltdal kommune som eier av museet i Saltdal, foretar egen evaluering av 
hvordan dette driftes av stiftelsen Nordlandsmuseet. 
 
De øvrige kommunene har ikke gjort vedtak på dette punktet. 
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b. Konklusjon; det anbefales at dette punktet (forholdet til stiftelser) tas ut av 
eierstrategiene, da stiftelser eier seg selv.  
 
Man bør finne en egnet arena for å diskutere forholdet til stiftelser og hvordan 
man skal følge opp disse. 
 

 

Oppsummering: 

Alle kommunene slutter seg til prinsippene 1, 4, 6, 7 og 11. 

Kommunene har gjort ulike vedtak på de øvrige prinsippene. Disse må derfor gjennomgås 
og diskuteres av regionrådet før saken sendes tilbake til kommunene. 

Det bør tas sikte på at eierstrategiene skal være endelig vedtatt slik at de kan tre i kraft fra 
og med neste valgperiode i 2015. 

 

Arbeidsutvalgets behandling: 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. november 2014 under Au-sak 58/14 og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd slutter seg til flertallets vedtak i kommunene. 

2. Strategidokumentet “Felles eierstrategi for samarbeid og eierstyring” sendes tilbake til 
kommunene for behandling. 

3. Det tas sikte på at eierstrategiene trer i kraft fra og med neste valgperiode i 2015. 

 

 

 

Bodø, den 21.11.2014   

 

Kjersti Bye Pedersen 

sekretariatsleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Strategidokument: “Felles strategi for samarbeid og eierstyring” (ligger som eget vedlegg) 
 
Notat: Diskusjonsgrunnlag for ulike problemstillinger tilknyttet felles strategi og eierstyring for 
kommunene i Salten  
 
Oversikt over vedtak i kommunene 
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SR-sak 55/14 NASJONALE OG REGIONALE 
SAMFERDSELSPRIORITERINGER I SALTEN 

  

Bakgrunn 

Det vises til SR-sak 36/14 der regionrådet gjorde vedtak om at det skulle fremlegges en sak 
for om nasjonale og regionale samferdselsprioriteringer i november.  

Salten Regionråd har tidligere gjort vedtak om nasjonale og regionale 
samferdselsprioriteringer. Nasjonale prioriteringer ble sist gitt som innspill til NTP 2014-2023 
i AU-sak 47/12.  

Prosessen for NTP 2018 – 2027 er startet, og etatene er i en strategifase nå. I 2015 går 
etatene inn i sin plan-fase. Regionrådet vil bli høringsinstans i 2016. Med denne saken 
legges føringer for hvilke samferdselsprosjekter en skal jobbe for å få inn i ny NTP. 

Vedtak om regionale prioriteringer ble gitt i 2009 og de samme prioriteringene ble vedtatt på 
nytt i SR-sak 49/12. Dermed er det over 5 år siden reelle endringer ble gjort i Salten 
Regionråds regionale samferdselsprioriteringer.  

Nordland fylkeskommune bruker regionrådenes regionale prioriteringer aktivt i sin 
samferdselspolitikk, men det har ikke lyktes å vinne fram med regionrådets førsteprioritet for 
nyanlegg: «Fjordveien». Fylkeskommunen har i praksis brukt denne prioriteringslisten som 
en begrunnelse for ikke å starte andre gode og viktige prosjekter i regionen. Kommunene i 
Salten har derfor opplevd en frustrasjon rundt tidligere prioriteringer. Denne erfaringen er 
nyttig å ha med seg når regionrådet skal vurdere prioriteringene på nytt.  

Saksfremlegget er et resultat av en helhetlig vurdering av samferdselsbildet i Salten.  

 

Besøk i kommunene 

Prosjektleder for samferdsel har reist rundt i alle 9 kommunene og møtt enten 
kommunestyrer/bystyre eller formannskap. På disse møtene har representantene kommet 
med innspill til prioriteringer både i sin kommune, i Salten og Nordland. Prosjektleder har 
dannet seg et godt bilde av hva som rører seg i regionen.  

Særlig tre områder har blitt trukket fram av de fleste: 

1. Trafikksikkerhet 

På reiserunden i kommunene har trafikksikkerhet ofte blitt tatt fram i debatten. 
Trafikksikkerhet dreier seg ikke bare om myke trafikanter og vegbelysning. I det store 
bildet er trafikksikkerhet den følte tryggheten til befolkningen når det gjelder alle 
aspekter rundt transport:  

• isolering som følge av ras/stengte fjelloverganger 

• møte med tungtrafikk 

• tunellsikkerhet 

• god sikt i kryss og svinger (skoging) 

• tilstrekkelig autovern 
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• gang- og sykkelveier 

• trygge skoleveier / overganger 

For mange handler det om hverdagstrygghet og for noen handler det om 
arbeidsplassen eller spørsmål om liv og helse. De siste årene har vi sett eksempler 
på at hele samfunn har blitt lammet/isolert som følge av ras eller stengte 
fjelloverganger. Eksempler her er Halsa i Meløy og Beiarn. Slike tilfeller er svært 
alvorlige, og Salten må ta et ansvar i å peke på de uholdbare konsekvensene av slik 
isolering. Spørsmålet om trafikksikkerhet er derfor et tema som vektlegges. 

2. BAS-regioner og pendling 

Salten er i gang med en stor utredning om kommunestruktur. Hva resultatet av 
denne blir, er uvisst på dette tidspunkt. Det som imidlertid synes klart, er at 
kommunekartet i Salten vil endres etter 1.1.2020. Dette vil utvilsomt få betydning for 
samferdselsprioriteringene. 

Salten har allerede flere eksisterende BAS-regioner: 

Bodø-Fauske-Saltdal  

Sørfold-Fauske 

Gildeskål-Bodø 

Saltdal-Beiarn 

Hamarøy-Steigen-Tysfjord 

Rødøy-Meløy-Gildeskål 

Å bo i en kommune og jobbe i en annen, er i dag utbredt, og dette vil øke. Det er 
derfor i Saltens interesse å legge til rette for økt pendling.  For å få vekst i hele 
regionen, må dagens kommuner knyttes tettere sammen med bedre 
samferdselsløsninger. Dette må få konsekvenser for hvilke prioriteringer Salten 
Regionråd gjør. 

3. Nærheten til Bodø 

Kommunene i Salten har gode velferdstilbud. Noen tjenester finnes imidlertid kun i 
vår største by, Bodø. Universitet, sykehus og flyplass er eksempler. Derfor er 
nærheten til Bodø viktig. Nedkorting av reisetid til Bodø sentrum er et gode for alle 
Saltenkommunene. Bygging av Tverlandsbrua, Godøystraumen og tunell i 
Valnesfjord er eksempel på dette. Bypakke Bodø blir tilsvarende viktig.  

Det er mange prosjekter som kan gjøre reisetiden til Bodø kortere. Jo nærmere 
prosjektet ligger Bodø, jo flere vil nyte godt av nedkorting av reisetiden. 

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, er det selvsagt mange andre hensyn og ta. Derfor bør 
Regionrådets prioriteringer ta hensyn til en helhetstenkning for Salten, sammen med bruk av 
noen prinsipper for prioritering. Disse beskrives nedenfor.  

 

Prinsipper for prioriteringer 

En kan velge å gjøre samferdselsprioriteringer ut fra eksempelvis rene 
samfunnsøkonomiske hensyn, politiske hensyn eller ren «hestehandel». For en så stor 
region som Salten er det av vesentlig betydning at politikerne er enige om noen prinsipper 
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for prioriteringer, som i sin tur vil legge føringer for konkrete prosjekt. Slike prinsipper vil 
være retningsførende, og ikke absolutte. De hjelper oss å sortere blant alle behov.  

Dersom en legger samferdselsprioriteringer ut fra noen faste prinsipper, innebærer det at 
prioriteringene kan endres. Prioriteringene blir dermed fleksible og ikke absolutte. (Det betyr 
for eksempel at ny næringsvirksomhet kan bety en omrokkering i prioriteringene.) 

Vi kan liste følgende prinsipp som vil være viktige når en skal gjøre helhetlige 
samferdselsprioriteringer:  
 

1. Sikkerhet 

Vedlikehold og opprusting av rasutsatte og ulykkesbelastede strekninger er av svært 
stor betydning. Eliminering av sikkerhetstrusler er best. Redusert risiko er nest best. 
Tap av liv som følge av ras eller stengte fjelloverganger er en uakseptabel 
konsekvens, og sikkerhet må derfor ha høy prioritet. Utfordringen er å 
sannsynliggjøre hvor risikoen er størst, og hvilke tiltak som vil ha best effekt målt opp 
mot andre prioriteringer.  

2. Næringsvirksomhet / bosettingsmønster 

Nordland er et eksportfylke. Vi har god tilgang på råvarer som fisk, vannkraft, 
mineraler og olje/gass. Slike næringer er bærebjelken i bosettingsmønsteret i Salten, 
og danner livsgrunnlaget for mange kommuner. For eksempel har 
oppdrettsnæringen etablert seg med store virksomheter langs kysten i Salten. 
Utvinning av mineraler er aktuelt i Sulitjelma, og andre nye næringer (f.eks. 
datalagring) kan komme flere steder i Salten. Dette gjør at eksisterende infrastruktur 
utfordres, fordi opprinnelige transportveier ikke ble bygget med tanke på den aktivitet 
som kom senere. Derfor må næringsvirksomhet legges til grunn for 
samferdselsprioriteringer, slik at ikke dårlig infrastruktur er til hinder for utvikling av 
eksisterende eller ny næringsetablering. Det betyr også at dersom nye store 
næringsetableringer kommer, må en kunne endre samferdselsprioriteringene for 
imøtekomme nye behov. 

Samferdsel er også en viktig rammebetingelse for vekst, innovasjon og 
lønnsomhetsutvikling for reiselivsbransjene i Salten. Reiseliv er en vekstnæring, og 
tilgjengelighet er en avgjørende faktor for økt verdiskapning. Næringen gir viktige 
arbeidsplasser i distriktene og god posisjonering for regionen. Fokus og 
oppmerksomhet fra internasjonal presse og besøkende har positiv virkning på bo- og 
arbeidslyst. Gode tilbud til besøkende er også gode tilbud til lokalbefolkningen, og 
bidrar til et spredt bosettingsmønster i Salten. Samferdselsprioriteringer må derfor ta 
hensyn til reiselivsnæringens behov. 

3. Dagpendling til jobb 

Dagpendling øker i Salten. Stadig flere velger å bo i en kommune og jobbe i en 
annen. Pendling gjør det mulig for «tokarriere-familier» å bosette seg i større deler av 
regionen. Det pekes på to virkemidler i prioritert rekkefølge:  

a. Tilrettelegging av offentlig transport som muliggjør dagpendling 
b.  Nye veitraseer og utbedring av eksisterende vei 

4. Ukependling til jobb 

Ved ukependling er det akseptabelt med lengre reisetid, men ved bruk av offentlig 
transport er det likevel viktig at søndag/mandags- og fredagsruter er tilpasset 
reisetidspunkt for pendlere. Det er de samme virkemidlene som for dagpendling:  

a. Tilrettelegging av offentlig transport som muliggjør ukependling 
b.  Nye veitraseer og utbedring av eksisterende vei 
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5. Klima og miljø 

For å redusere klimagassutslippene må transportsektoren ta sin del av ansvaret. De 
negative virkningene på miljøet kan begrenses. I Salten pekes det særlig på 
godstransport som kan overføres fra vei til bane og sjø, og gamle, sterkt 
forurensende hurtigbåter som må erstattes med miljøvennlige nye båter. Bygging av 
gang- og sykkelveier og utvikling av Saltenpendelen er tiltak som vil ha en 
miljømessig god effekt. Økende transportetterspørsel, og særlig godstrafikk langs 
vei, er den største utfordringen med å redusere miljøbelastningen av transport. 

6. Fritid 

Flere kommuner i Salten har mange fritidsboliger. Dette er et viktig marked for lokalt 
næringsliv. Tilgjengelighet til fritidsboliger og nasjonalparker er viktig for trivsel og 
folkehelse. Her er også god skilting vesentlig. Tilrettelegging for fritidsbehov må 
derfor ha betydning for samferdselsprioriteringene. 

 

Framtidsperspektiv 

Gjennom reiserunden i kommunene har det kommet fram mange gode forslag til nye 
samferdselsløsninger i Salten. En del av disse må ha et lengre tidsperspektiv enn 
nåværende og kommende NTP. Vi kan derfor spørre oss: Hvordan vil vi at Salten skal se ut 
om 50 år? Regionrådet bør ta steget ut og skissere noen framtidsscenarioer. Derfor legger 
denne saken også opp til å skissere noen visjoner for framtidens Salten, med nye 
samferdselsløsninger. Noe av dette har et langt tidsperspektiv, og noe kan komme inn i 
neste NTP-rullering. 

Fylkesveier: 

RV17: Dagens fylkesvei 17 gjøres fergefri. Den forlenges nordover via Steigen og 
Hamarøy og knyttes til Troms via Skutvik og Lofoten. Fylkesveien blir riksvei og får 
status som nasjonal turistvei. 

Jernbane:  

Nord-Norgebanen må bygges. I første omgang til havna på Straumen, og siden til 
Tømmerneset i Hamarøy og videre via Tysfjord til Narvik og Tromsø. Videre blir det 
sidespor til Harstad. 

Det bygges et sidespor fra Grønnåsen/Stormyra via den nye bydelen på 
Bodøhalvøya til flyplassen. 

Det bygges sidespor fra Storjord gjennom Tjernfjellet til Sverige.  

Jernbanen i Nord drives på flytende LNG.  

E6: 

Det vises til Statens Vegvesens utredning KVU for E6 Mørsvikbotn – Ballangen, fra 
januar 2012. Anbefalt konsept innebærer utbedring av dagens E6 til normal 
vegstandard og et fergetilbud Bognes – Skarberget som oppfyller nasjonale 
standardkrav. Regionrådet slutter seg til denne konklusjonen. 

E6 legges utenom sentrum av Fauske og kan knyttes til ny trase fra Setså. 

Flyplass: 

Bodø lufthavn flyttes en kilometer mot sør-øst. Flere tusen dekar areal er frigjort, og 
det er fullt fokus på oppbygging av Europas nordligste Smart-city.  
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Sykkel: 

Salten skal etablere et nett av godkjente og velkjente sykkelruter som får 
internasjonal oppmerksomhet for god tilrettelegging. Både eksisterende og nye veger 
tas i bruk. Sykkelrutene knytter Salten sammen på nye måter, eksempelvis 
Valnesfjord – Røsvik, Beiarn – Mo i Rana, Sulitjelma – Svensk side. 

 

Det bør utarbeides en plan i Salten som tar for seg infrastrukturen i framtiden. I denne 
omgang pekes det kun på noen prosjekt som bør kunne ses på videre.  

 

Vurdering 

I en ny prioriteringsliste for samferdsel i Salten, bør en både ta hensyn til gitte prinsipper, og 
også tenke helhet ut fra den situasjonen regionen er i. I denne sammenheng er både 
kommunereformen, Bodøs utvikling og de fem prinsippene viktig for helheten.  

Prosjektleder for samferdsel har forsøkt å ta hensyn til utviklingen av regionen, hovedsakelig 
sett i et sikkerhets-, nærings- og befolkningsmessig lys. For og få gjennomslag er det også 
viktig at prioriteringene har legitimitet i kommunene, slik at ikke vedtaket undergraves av 
uformell motstand. Bare ved å opptre samlet, og snakke med en stemme, vil Salten ha 
mulighet til å hevde seg i kampen om midler til nødvendig infrastruktur. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. november under Au-sak 62/14, men det ble ikke 
gjort vedtak da AU på det tidspunktet ikke var beslutningsdyktig. De innspill som framkom i 
møtet, har blitt innarbeidet i saken. 

 

Forslag til vedtak: 
1. Beskrevne prinsipper for samferdselsprioriteringer vedtas. 

 

2. Følgende nasjonale prioriteringer legges til grunn: 

Veg: 

- E6 gjennom Salten, herunder:  

o Borkamo – Sørelv i forbindelse med Tjernfjellet 

o Fauske – Mørsvikbotn 

o Mørsvikbotn – Ballangen 

o Setså – Fauske, ny trase 

- Bypakke Bodø - fullføring 

- RV 80 

o Sandvika - Sagelva 

o To jernbaneunderganger – flaskehalser øst og vest for Vågan 
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Luftfart:  

- Flytting av Bodø lufthavns rullebane mot sørvest. 

Havn:  

- Infrastruktur knyttet til Bypakke Bodø og Bodø Havn, dvs. ny trase mot 
Rønvikleira. 

Jernbane:  

1. Sette inn større togsett på Saltenpendelen 

2. Bygging av krysningsspor på Støver og Valnesfjord 

3. Utvide Saltenpendelen til Røkland 

 

Jernbane i NTP 2018-2027: 

1. Ferdigstilling av automatisering (innføring av ERTMS) 

2. Styrking av generelt vedlikehold og opprusting av jernbanenettet 

3. Nordlandsbanen videreføres til Sørfold 

 

Gods:  

Salten opplever en økt andel tunge kjøretøy på både E6 og RV80. Mye av dette er 
som følge av at godsbåten TeGe ble lagt ned høsten 2013. Den økte tungtransporten 
på vei er en stor utfordring. Ikke bare går dette på tvers av alle nasjonale og 
regionale målsettinger om å få mer gods over fra vei til bane og sjø, det utgjør også 
en stor sikkerhetsrisiko med økt fare for store ulykker blant annet i tuneller. Særlig 
vinterstid har nordnorske veier blitt karakterisert som «dødsfeller» på grunn av 
vogntog som løper løpsk på glatt føre. Miljømessig er dette den dårligste løsningen.  

Departementet har lovet framlegging av en godsstrømanalyse våren 2015. Denne vil 
ha betydning for hvordan gods-situasjonen i Salten bør håndteres i framtiden. 
Uansett er godsstrømmer vanskelige å forutse. Som prinsipp bør en legge vekt på 
løsninger som fremmer de nasjonale føringene om at mer gods skal over fra vei til 
bane og sjø. Videre vedtak foreslås utsatt til godsstrømanalysen foreligger. 

 

3. Følgende regionale prioriteringer legges til grunn:  

Hurtigbåt: 

Pendlere prioriteres. Det etableres en ny pendlerrute mellom Bodø og Steigen, som 
muliggjør dagpendling til Bodø. Det forutsettes at denne pendlerruten ikke går på 
bekostning av eksisterende pendlerrute sør for Bodø. Pendlerruten må være 
forutsigbar og bør ha en avtaleperiode på minst 5 år. 

Ferge: 

Skutvikferga opprettholdes som sommerrute og økt kapasitet og varighet må 
vurderes ut fra trafikkgrunnlaget. Forutsigbarhet i rutetilbud og kapasitet må 
vektlegges. 

Mindre fergesamband som i Meløybassenget og i Gildeskål, må gjennomgås for å se 
på kapasitet, hastighet og forutsigbarhet for næringslivet og fastboende. En del av 
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dagens ferger er både for saktegående og for lite forutsigbare. Det er ikke 
akseptabelt med erstatningsferger som forringer næringslivets transportmuligheter.  

 

Nyanlegg vei: 

1. FV 17 Bru Holandsfjorden, forutsatt lokal enighet om trasevalg. Viktig for 
rassikring, utvikling av Kystriksveien og for å redusere avstand til Bodø for 
sørligste del av Salten/Nord-Helgeland.  

2. FV 812 Tunnel mellom Oldereid og Hogndalen/ Børelv. Denne vil redusere 
avstanden til FV17 og Bodø og i tillegg ta bort en fjellovergang. Veilengde til 
FV17 vil bli redusert med ca. 13 km. Vil lette kommunikasjonen mellom 
Misvær og Bodø sentrum. 

3. FV 812 Utbedring/ tunnel over Saltdal-lia vil bedre kommunikasjonen mellom 
Misvær og Saltdal og er viktig for bla malmtransport fra Ljøsenhammeren og 
evt. andre næringsprosjekter. 

 

Opprusting vei: 

1. FV 17 Ørnes – Glomfjord, ferdigstilling 

2. FV 838 Bogen – Sund, bruer og vegskulder 

3. FV 835 i Steigen 

4. FV 834 Valvikdalen - Festvåg 

5. FV 830 Finneid - Sulitjelma 

 

Rassikring: 

Vurdering av rassikring er et eget fagfelt. Salten Regionråd følger derfor Statens 
Vegvesens anbefalinger for rassikringsområder i Salten.  

 

Gang- og sykkelveier: 

Både av sikkerhets- og miljøhensyn må utbygging av gang- og sykkelveier med 
belysning ha fokus. Strekninger som benyttes av barn og unge til skolevei må ha 
prioritet, både når det gjelder nyanlegg og vedlikehold.  

FV 662 Innhavet og FV 834 Myklebostad – Kløkstad er eksempler på slike prosjekt. 
Disse er inne i en planfase hos Statens Vegvesen og det er viktig at prosjektene 
fullføres. Omlegging av RV 80 utenom Fauske sentrum er også under planlegging og 
må følges opp slik at prosjektet ferdigstilles innen tidsrammen. 

 

Bodø, den 21.11.2014 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  Ingelin Noresjø  
sekretariatsleder  prosjektleder samferdsel 
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SR-sak 56/14 FORSLAG TIL DISPONERING AV 
KOMPENSASJONSMIDLER FOR ENDRING I 
DIFFERENSIERT ARBEIDSGIVERAVGIFT 

 

Bakgrunn 

Bodø Næringsforum (BNF) sendte den 25. august 2014 brev til Kunnskapsdepartementet og 
Finansdepartementet vedrørende differensiert arbeidsgiveravgift (DA) og hvordan 
kompensasjonsmidlene for at næringslivet i Bodø har høgere arbeidsgiveravgift enn resten 
av Nordland, bør disponeres. Bodø har som kjent 7,9 % i arbeidsgiveravgift, mens resten av 
Nordland har 5,1 %. I Troms gjelder det samme for Tromsø vs. resten av Troms. 

BNF har forslått at kompensasjonsmidlene bør konsentreres rundt tre pilarer;  

1) finansiere ny rullebane “S2” 

2) bygge opp et teknologisk fakultet ved Universitetet i Nordland (UiN) 

3) etablere et såkornfond i Salten  

For å kunne realisere disse tre pilarene, må den kommende kompensasjonsordningen være 
provenynøytral, altså den må ikke avkortes slik det har vært gjort i forrige syvårs periode. 

Salten Regionråd ble bedt om å stille seg bak de tre foreslåtte pilarene og hadde saken opp 
til behandling i møte den 18.-19. september under SR-sak 39/14. Regionrådet valgte å 
utsette saken til møtet i november. 
 

Endringer i differensiert arbeidsgiveravgift 

Stortinget vedtok i juni 2014 å gjøre endringer i statsbudsjettet for 2014 på bakgrunn av 
endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften og foreslo kompenserende tiltak med 
virkning fra 1. juli 2014. For Nord-Norge sin del foreslo regjeringen en kompensasjon i form 
av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i 
perioden frem til midtveisgjennomgangen i 2018. Den nye regionalstøtteordningen har 
varighet ut 2020, jf. EUs 7-års periode.   

Regjeringen la i september 2014 fram forslag til fylkesvise tiltak og prosjekter for 2014 og 
2015 etter innspill fra regionale myndigheter og næringslivet i Nord-Norge. For Salten sin del 
er følgende bevilgninger foreslått; 

o 70 millioner kroner til dekkelegging på riks- og fylkesveger i 2014 i de tre nordligste 
fylkene. Statens vegvesen skal vurdere hvor behovet er størst. 

o For 2015 er det satt av 17 millioner kroner til asfaltlegging på riks- og fylkesvegnettet. 
Prioriteringen i 2014 kommer i tillegg til regjeringens øvrige satsing på fylkesvegene 
på 780 millioner kroner. 

o For 2014 er det bevilget 24 millioner kroner til investeringer på Nordlandsbanen og i 
2015 legges det opp til ytterligere 10 millioner kroner. Bevilgningene skal brukes til å 
forlenge krysningssporet ved Oteråga fra 290 til 600 meter. I prosjektet inngår også 
bygging av plattform for å betjene reisende som er tilknyttet forsvarsanlegget på 
Reitan. Et lengre kryssingsspor på opp til 600 meter vil gi økt kapasitet for lengre 
godstog og mer effektiv persontransport. 
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o Det er bevilget 50 millioner kroner til planlegging og oppstart av bygging av tunnel 
gjennom Tjernfjellet. Bevilgningen fra regjeringen kommer i tillegg til de 50 millioner 
kronene som fylkestinget tidligere har satt av gjennom DA-midlene, slik at det p.t. vil 
være 100 millioner kroner til bygging av tunellen. Kostnadsrammen for prosjektet vil 
imidlertid beløpe seg til mellom 400 og 500 millioner kroner. Dette må regjeringen 
følge opp gjennom å fullfinansiere prosjektet. 

o Det er bevilget 35 millioner kroner til Finneidstraumen bru på E6 i Fauske. 

I tillegg til at Bodø og Tromsø får høgere arbeidsgiveravgift enn omlandet er det innført flere 
sektorunntak, blant annet for transportsektoren. Dette vil få konsekvenser for næringslivet i 
Nord-Norge som blir rammet av disse endringene og det er derfor viktig at det utarbeides 
treffsikre tiltak overfor bedriftene som rammes av disse endringene. 

Kompensasjonsmidlene utgjør en beregnet økt skatteinngang i form av differansen mellom 
arbeidsgiveravgiftssatsen fra før 2004-nivå, og satsene etter at nye regionalstøtteregler og 
regionalstøttekart for perioden 2014-2021 ble gjort gjeldene. Denne størrelsen varier 
avhengig av hvordan verdiskapingen/veksten er i de kompensasjonsberettigede 
kommunene. Beregningene for bevilgningene i 2015 er ikke sluttført. 

 

Beskrivelse 

BNF har tatt til orde for at kompensasjonsmidlene for de kommende DA-midlene skal 
konsentreres rundt tre pilarer;  

1) finansiere ny rullebane “S2” 

2) bygge opp et teknologisk fakultet ved Universitetet i Nordland (UiN) 

3) etablere et såkornfond i Salten  

BNFs medlemmer ble i april i år spurt om de var villige til å stille seg bak disse tre 
prioriteringene, og 97 % av medlemmene svarte ja. BNF har oppfordret Salten Regionråd 
om å stille seg bak de tre pilarene som er foreslått av BNF. 

 

Statsbudsjettet 

I statsbudsjettet for 2015 er det på Kap. 551 Post 61 satt av 360,7 mill kroner i 
næringsrettede midler til regional utvikling som kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. 
Fordelingen av disse midlene vil først foreligge i første kvartal til neste år. Dette er en 
nedgang på 144,6 mill kroner fra 2014. Nedgangen er delvis et resultat av at om lag 20 
kommuner er tatt ut av kompensasjonsordningen fordi de nå har fått redusert sats tilbake til 
før 2004-nivå. Dette vil gi en reduksjon i den samlede skatteinngangen i statsbudsjettet og 
følgelig også kompensasjonsmidlene. Reduksjonen er fordelt på flere fylker og det er naturlig 
å anta at disse kommunenes reduserte innbetaling nå føres som et provenytap på 
inntektssiden i statsbudsjettet og følgelig ikke inngår i kompensasjonspotten.  

I orienteringsbrevet fra KMD står det at partnerskapet i de berørte 
fylkeskommunene/kommunene skal bestemme hvordan midlene skal forvaltes, og om 
midlene skal brukes utenfor de kommunene som har fått økt arbeidsgiveravgift. Kommunene 
og næringslivets synspunkter på prioritering og bruk av midlene skal vektlegges spesielt. 
Salten Regionråd er fast medlem av Programrådet for DA Bodø. 
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Vurdering 

Stortinget vedtok i juni 2014 å gjøre endringer i statsbudsjettet for 2014 på bakgrunn av 
endringene i den differensierte arbeidsgiveravgiften, og foreslo kompenserende tiltak med 
virkning fra 1. juli 2014. For Nord-Norge sin del foreslo regjeringen en kompensasjon i form 
av infrastrukturtiltak og økt statlig kjøp av persontransporttjenester på 1,6 mrd. kroner i 
perioden frem til midtveisgjennomgangen i 2018. Den nye regionalstøtteordningen har 
varighet ut 2020, jf. EUs 7-års periode.  

I tillegg kommer kompensasjonsmidlene for de som har høgere arbeidsgiveravgift enn før 
2004-nivå, jf. Bodø og Tromsø i Nord-Norge. I statsbudsjettet for 2015 er det i Kap. 551 Post 
61 satt av 360,7 mill kroner i næringsrettede midler til regional utvikling som kompensasjon 
for økt arbeidsgiveravgift. Fordelingen av disse midlene vil først foreligge i første kvartal til 
neste år. Dette er en nedgang på 144,6 mill kroner fra 2014. Nedgangen er delvis et resultat 
av at om lag 20 kommuner er tatt ut av kompensasjonsordningen fordi de nå har fått 
redusert sats tilbake til før 2004-nivå. Dette vil gi en reduksjon i den samlede 
skatteinngangen i statsbudsjettet og følgelig også kompensasjonsmidlene. Reduksjonen er 
fordelt på flere fylker og det er naturlig å anta at disse kommunenes reduserte innbetaling nå 
føres som et provenytap på inntektssiden i statsbudsjettet og følgelig ikke inngår i 
kompensasjonspotten. Hvor mye som tilføres Nordland er foreløpig høyst usikkert. 

Framover blir det viktig å jobbe for at kompensasjonsordningen videreføres ut hele 7-
årsperioden. En god prioritering av hvordan midlene skal brukes vil styrke en videreføring og 
tale for at kompensasjonsordningen skal vare ut 2020. Dersom man prioriterer bruken av 
midlene rundt satsingsområder som hele regionen stiller seg bak, og som sammenfaller med 
sentrale myndigheters prioriteringer, vil dette tale for en videreføring. 

Bodø Næringsforum (BNF)har forslått at kompensasjonsmidlene bør konsentreres rundt tre 
pilarer; finansiere ny rullebane “S2”, bygge opp et teknologisk fakultet ved Universitetet i 
Nordland (UiN) og etablere et såkornfond i Salten. BNF har bedt Salten Regionråd om å 
stille seg bak disse prioriteringene. 

 

Ny rullebane “S2” 

Bodø Lufthavn er landets 6. største lufthavn og én av Nord-Norges to nasjonale lufthavner. 
Bodø Lufthavn fungerer som et knutepunkt for Nordland og for store deler av landsdelen og 
er den eneste lufthavnen i vår region. Til sammenlikning har Helgeland fire lufthavner og 
Lofoten har to. Bodø Lufthavn har ca. 1.7 mill. passasjerer per år og over 42.000 sivile 
flybevegelser. Dette er den største transitt- og transferlufthavnen etter Gardermoen, og 
fungerer også som en nød- og beredskapslufthavn for transpolare flyvninger og petro-
virksomhet. 

I Avinors nordområdestrategi er Bodø Lufthavn én av tre satsingsflyplasser i Nord-Norge, 
sammen med Tromsø og Hammerfest. 70 % av trafikkveksten i Nord-Norge vil komme på 
disse og det vil komme en økning fra 6 til 12 mill. passasjerer i Nord-Norge fra 2014 til 2040. 
Det skal jobbes for flere interkontinentale ruter og flere direkteruter til europeiske 
destinasjoner ved disse flyplassene. 

Ny flyplass i Bodø er et by- og regionsutviklingsprosjekt. I NTP 2014-23 ligger følgende 
formulering inne: «…For Bodø lufthavn skal det i planperioden startes opp en prosess for å 
få på plass en langsiktig løsning for sivil luftfart i Bodø.» Ved å bygge en ny flyplass i sørvest 
vil man frigjøre over 3 400 daa på Bodø-halvøya. Til sammenlikning utgjør Bodø sentrum i 
dag 3 400 daa. Dagens flyplassløsning deler Bodø-halvøya på langs og beslaglegger over 
halvparten av byens areal. Det er helt avgjørende for den framtidige utviklingen av Bodø og 
Salten at man får realisert planene om ny flyplass i Bodø.   
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På Saltentinget 2014 ble ny flyplass i Bodø løftet fram som et av de viktigste 
utviklingsprosjektene for Salten i tiden framover. Et samlet Saltenting gav sin støtte til dette. 

Teknologisk fakultet ved UiN 

Salten Regionråd har gjennom sin uttalelse til KD signalisert at det på sikt kan være 
hensiktsmessig å bygge ytterligere opp omkring den teknologiske utdanningen ved UiN for å 
dekke behovet næringslivet har for teknologisk kompetanse. En slik oppbygging må skje i 
nært samarbeid med Høgskolen i Narvik som er den utdanningsinstitusjonen som er ledende 
på teknologi i landsdelen. Et teknologisk fakultet ved UiN er ikke noen målsetting hverken for 
regionrådet eller for UiN. 

Etablering av et såkornfond i Salten 

Det er for lite tilgang på risikokapital i Nord-Norge, og det kan derfor være fornuftig å bygge 
opp et såkornfond i Salten. Det anbefales imidlertid ikke å bruke kompensasjonsmidler til å 
etablere et nytt såkornfond i Salten. Dersom man likevel skulle prioritere å sette av noe av 
kompensasjonsmidlene i et såkornfond bør dette gjøres gjennom å bringe inn frisk kapital i 
Salten Invest AS som eies av Salten Regionråd. 

På denne bakgrunn anbefales det at regionrådet gir sin støtte til at kompensasjonsmidlene 
konsentreres rundt større infrastruktur og samferdselsprosjekter i Salten, herunder ny 
flyplass i Bodø.  

Det bør i tillegg settes av noen midler til søknadsbaserte utviklingsmidler som har sitt 
nedslagsfelt i hele Salten.  

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. november 2014 under AU-sak 61/14 og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd henstiller om at kompensasjonsmidlene over statsbudsjettets Kap. 

551 Post 61, næringsrettede midler til regional utvikling som kompensasjon for økt 
arbeidsgiveravgift, videreføres ut 2020, jf. EUs 7-års periode.  

2. Salten Regionråd anbefaler at kompensasjonsmidlene gjennom hele 7-års perioden 
konsentreres rundt større infrastruktur og samferdselsprosjekter, og herunder ny 
flyplass sørvest i Bodø. Dette er et by- og regionsutviklingsprosjekt som har stor 
betydning for den framtidige utviklingen av hele Salten. 

3. Salten Regionråd anbefaler at deler av kompensasjonsmidlene settes av i en pott til 
søknadsbaserte utviklingsmidler som har sitt nedslagsfelt i hele Salten. 

 

Bodø, den 21.11.2014   

 

Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
 
Vedlegg:  
Orienteringsbrev fra KMD 
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SR-sak 57/14 LOKALISERING AV OLJEVERNBASE I LOFOTEN 
OG ETABLERING AV SALTEN SOM ET 
INDUSTRIELT TYNGDEPUNKT FOR UTBYGGING 
OG DRIFT AV OLJE- OG GASSRESSURSENE PÅ 
NORDLAND VI 

 

Bakgrunn 

Røst kommune sendte den 10. oktober 2014 brev til Salten Regionråd vedrørende 
lokalisering av oljevernbase i Lofoten hvor de ønsker støtte fra Salten Regionråd i 
kommunens arbeid med denne saken. Bakgrunnen for brevet er at spørsmålet om 
lokalisering har fått større aktualitet som følge av regjeringens budsjettforslag om å bevilge 
40 mill kroner til en slik etablering. 

Røst kommune er sammen med Kystverket i gang med å utarbeide en reguleringsplan som 
blant annet skal legge til rette for etablering av en oljevernbase som skal tilfredsstille en del 
utvalgte kriterier. Kommunen vil i nær fremtid “melde seg på” i konkurransen om hvor den 
operative oljevernbasen for Lofoten skal lokaliseres. 
 
Bodø og Gildeskål jobber gjennom Saura-prosjektet for å etablere Salten som et industrielt 
tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og gassressursene på Nordland VI. Dette 
gjennom samarbeid med Røst om ilandføring og gjennom å etablere Saura-området i 
Nordfjorden som ilandføringssted og utskipningsterminal for olje og kondensat. Videre er det 
et ønske om å legge til rette for tilknyttede industrielle aktiviteter på Saura. Røst kommune 
ønsker å delta i prosjektarbeidet for å få klargjort om en olje- og gassvirksomhet på 
Nordland VI også kan bidra til en vesentlig styrking av Røstsamfunnets forutsetninger for en 
sunn næringsutvikling basert på stedets naturlige fortrinn. 
 
Røst kommune ønsker støtte til at det etableres en operativ oljevernbase på Røst. Dette 
både ut fra et sterkt og økende behov for bedre oljevernberedskap for Lofoten og 
Vestfjordbassenget som er Norges mest risikoutsatte område, og for å legge til rette for de 
perspektiver som ligger i realiseringen av Saura-prosjektet og en eventuell fremtidig 
utnyttelse av olje- og gassressursene på Nordland VI. 
 
Røst kommunestyre diskuterte saken i lukket møte den 28. oktober og ga sin fulle støtte til 
at arbeidet med Saura-prosjektet ble videreført med oljevernbasen som første viktige 
milepæl. Det er også gjennomført positive møter med de viktigste næringsaktørene på Røst 
samt avholdt et folkemøte med bred deltagelse og positiv tilslutning.  
 
Saura AS 
Saura AS er under registrering i Brønnøysund og eies av Gildeskål kommune, Sjøfossen 
Næringsutvikling og Bodø havn. Bodø kommune er med i etableringen og er representert på 
eiersiden gjennom Bodø havn. 
 
Selskapet har også åpnet for at andre kommuner eller selskaper kan bli med på eiersiden og 
Røst er i en slik dialog nå. De konkrete planene om Saura baserer seg på en rapport fra 
kystverket, som har gjort en grundig undersøkelse av havneforhold i Nordland. Rapporten 
anbefaler to havner til bruk for store båter ( tankskip); Saura og Sortlandsundet.  
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Beskrivelse 
«Oljevernbase» som konsept har i dag ikke noe konkret innhold i norske beredskapsplaner.  
Til nå har «oljeverndepot» vært sett på som det viktigste tiltak mot oljeforurensning, og langs 
kysten er det etablert mange slike av varierende størrelse og kvalitet. Det allmenne bilde av 
disse depoter er imidlertid at disse ikke er særlig operative ut fra målsettingen om kortest 
mulig responstid. Det er derfor behov for nytenkning i hvordan man best kan møte 
forurensningsrisikoen i de mest utsatte områder. 
 
I forståelsen av operativitet i forhold til akutt oljeforurensning kan det se ut som om man er 
kommet lengst i Vest-Finnmark i forbindelse med Goliat-utbyggingen. Spesielt gjelder dette 
den måten man har trukket aktive fiskere inn i operasjonene. Dette fremstår som et meget 
godt og tillitsvekkende tiltak som absolutt bør søkes gjennomført også i Lofoten og med 
Røst som det operative knutepunkt. 
 
For å vektlegge de operative aspekter er det nødvendig å utvikle et «basebegrep» som er 
forskjellig fra «depotbegrepet» da dette i for stor grad assosieres med et «lager på 
kaikanten». Det er de operative krav og forutsetningene for de tiltak som etableres mot akutt 
oljeforurensning som vil kunne skape den nødvendige brede tillit hos folk til å utnytte olje- og 
gassressursene utenfor Lofoten og Vesterålen. 
 
Det helt sentrale kravet til en «operativ oljebase» er at den skal være operativ 24 timer i 
døgnet i all slags vær. Videre må dens lokalisering og utrustning være slik at responstiden er 
lavest mulig for å kunne beskytte de mest risikoutsatte områder.  
 
Det er ikke kjent hvilke krav som vil stilles til den foreslåtte oljevernbasen i Lofoten-
Vesterålen, men i den aktuelle situasjon med Lofoten og Vestfjordbassenget som Norges 
mest utsatte område for oljeforurensning, er det åpenbart at man ikke kan gå på akkord med 
de viktigste kravene. Det vil si at det ikke bør foretas et lokaliseringsvalg ut fra det som 
måtte eksistere av infrastruktur, men ut fra hva som gir størst operativ sikkerhet. Eventuelle 
investeringer som vil måtte foretas for at den beste lokalisering skal kunne realiseres vil da 
bli en naturlig konsekvens av beredskapsbehovet. 
 
Ut fra synspunkter som er innhentet fra ulike miljøer som er opptatt av å styrke norsk 
oljevernberedskap, vil de viktigste krav til en operativ oljevernbase være: 
 

• Lager og bemanning for kontinuerlig vedlikehold av nødvendig utstyr for å møte 
utslipp fra dagens og fremtidig aktivitet på midtnorsk sokkel og økende skipsfart 

• Lager for å oppbevare utstyr fra fiskebåter og andre større fartøy som skal ta om 
bord oljevernutstyr 

• Truck og løftekapasitet for å håndtere tungt utstyr 
• Maritime forhold (innseiling og havnebasseng) som er gode for alle aktuelle båter i 

dårlig vær 
• God ekspansjonsmuligheter ift. nye krav ifb Nordland VI 
• Nærhet til flyplass 

 

 

Vurdering 

Bakgrunnen for henvendelsen fra Røst kommune er at spørsmålet om lokalisering har fått 
større aktualitet som følge av regjeringens budsjettforslag om å bevilge 40 mill kroner til en 
etablering av oljevernbase i Lofoten. 
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I petrostrategiene for Salten, som ble vedtatt av regionrådet i juni 2013 (SR-sak 20/13), er 
en av strategiene at Salten skal jobbe for å “bidra til at Nordland har en ledende rolle 
innenfor oljevern, beredskap, overvåking og redning innenfor petroleumssektoren”. 

Røst kommune er i samarbeid med Kystverket i gang med et planarbeid for utbedring av 
innseilingen og etablering av nytt industriområde hvor det legges til rette for dypvannskai. 
Dette nye industriområdet vil tilfredsstille alle de maritime og arealmessige krav som kan 
stilles til en operativ oljevernbase samtidig som planen blir tilpasset et eventuelt 
prosessanlegg for ilandføring av olje og gass som skissert i Saura-prosjektet. 

Gitt dagens skips- og oljeaktivitet i Norge, er det knapt noen steder som er så utsatt for 
oljeforurensning som Vestfjordbassenget, og de ytterste øyene i Lofoten. Dette berører også 
Salten i forhold til sårbare kyststrekninger, men også i forhold til en operativ sammenheng, 
både med Bodø som sikkerhets- og beredskapshovedstad, og i forhold til Universitetet i 
Nordland som utdannings- og forskningsinstitusjon.  

Det er viktig å dreie debatten om olje/ gass i nord bort fra Oslo-området og til en mer lokal 
forankret debatt og hvor olje/ gassnæringen utvikles i et samspill med øvrig næringsliv. Det 
er derfor positivt at debatten er startet med folkemøte på Røst, møte med fiskere og øvrig 
næringsliv. Vi er kjent med at en slik debatt også er startet i Vesterålen med utgangspunkt i 
Sortlandsundet. Dersom det skal etableres olje/gassnæring her nord holder det ikke å sende 
olje/ gass rett ut fra plattformer og sørover. Vi må jobbe for lokal medvirkning og større 
industrielle ringvirkninger på land, herunder etablering av nye arbeidsplasser som følge av 
en slik etablering. 

Ordførerne i Salten har gitt et signal til Røst kommune om at de er positive til det arbeidet 
som gjøres mht. en framtidig oljevernbase. En slik etablering ses i sammenheng med en evt. 
framtidig etablering av hub for ilandføring av gass fra sokkelen utenfor.  

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 7. november 2014 under Au-sak 60/14 og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd gir sin tilslutning til det arbeidet som gjøres av Røst kommune i 

forbindelse med en framtidig lokalisering av en oljevernbase utenfor Røst. 

2. En slik lokalisering ses i sammenheng med en framtidig etablering av hub for 
ilandføring av gass utenfor sokkelen. 

3. Salten Regionråd gir sin støtte til arbeidet med Saura-prosjektet, hvor det jobbes for 
etablering av Salten som et industrielt tyngdepunkt for utbygging og drift av olje- og 
gassressursene på Nordland VI, og med en målsetting om å skape størst mulig 
ringvirkninger på land. 

 

Bodø, den 21.11.2014   

 

Kjersti Bye Pedersen 

sekretariatsleder 
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Vedlegg:  
Brev fra Røst kommune datert 10. oktober 2014 
Grunnlagsnotat pr 14.10.2014 
Presentasjon Saura-prosjektet 
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SR-sak 58/14 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE 
Under dette punktet gis det anledning til å ta opp saker som den enkelte kommune ønsker 
drøftet / vedtatt i Regionrådet. Slike saker kan være:  
− forslag til felles uttalelser, 
− innspill til regional og statlig myndighet,  
− prosjektideer, 
− etc.  
Det gis også anledning under dette punktet å ta opp saker i egen kommune hvor det ønskes 
regional drahjelp.  
 

a) Fra Steigen kommune ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Hurtigbåtaksjon 
 
Som kjent har Nordland fylkeskommune foreslått kutt i hurtigbåttransporten langs 
Nordlandskysten, med fjerning av hele rutetilbud og forslag om at Nex’ene ikke skal ta gods. 
 
Steigen kommune har formulert en uttalelse som de ønsker at Salten Regionråd skal gi sin 
tilslutning til. 
 
Steigen kommune orienterer om saken i møtet. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
 

Bodø, den 21.11.2014 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg 
Steigen kommune: Melding fra kysten 
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