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Innledning
Ved utgangen av 2013 kunne Salten Regionråd se tilbake på 24 år som samarbeidsorgan mellom
kommunene i Salten. 2013 har vært et aktivt år hvor hovedfokuset har vært på utarbeidelse av interkommunale eierstrategier i Salten, på samferdsel og på en felles reiselivssatsing i Salten. I tillegg har Salten Regionråd hatt fokus på samhandling med andre regionråd i fylket, og som et resultat av dette hadde Salten Regionråd fellesmøte med Ofoten Regionråd i juni 2013.
Salten Regionråd startet året med å sette fokus på Samhandlingsreformen mot 2016. Videre vedtok regionrådet å anbefale kommunene i Salten å organisere samarbeidet med Nordlandssykehuset HF gjennom et overordnet administrativt samarbeidsorgan (OSO).
I juni 2013 hadde Salten Regionråd fellesmøte med Ofoten Regionråd i Narvik. Her ble mineralpolitikk, samferdsel og mulige samarbeidsområder drøftet, i tillegg til at Høgskolen i Narvik presenterte seg overfor regionrådene.
Reiselivet i Salten ble satt på dagsorden høsten 2013, og Salten Regionråd har i den forbindelse
tatt et initiativ for å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Satsingen skal bidra til økt
verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten, og det skal også jobbes for å realisere
et felles sykkelprosjekt for Salten som skal være et spissprodukt i et felles reiselivssamarbeid.
Videre har det gjennom høsten vært jobbet med å utarbeide en eierstrategi for de interkommunale selskapene i Salten. Formålet var i første omgang å gi en god kunnskapsbakgrunn for det interkommunale samarbeidet i Salten, i tillegg til forslag til systemer, rutiner og retningslinjer for styring av de interkommunale selskapene. Resultatet av dette arbeidet er en interkommunal eierstrategi som forventes ferdigstilt medio 2014.
Salten Regionråd har vedtatt å ansette en prosjektleder med fokus på samferdsel i et nordområdeperspektiv, og som skal ha et særlig fokus på Nasjonal og Regional Transportplan. Denne satsingen skjer i nært samarbeid med IRIS Salten som finansierer prosjektlederstillingen, og satsingen skal bidra til økt fokus på viktige samferdselsprosjekter i hele regionen.
Det er vedtatt at det skal igangsettes en prosess med sikte på å inngå partnerskapsavtale med
Nord-Norges Europakontor i Brussel. En partnerskapsavtale skal være til nytte for næringslivet og
gi regional effekt. Gjennom en slik avtale kan man jobbe for å realisere flere av satsingsområdene i regionen og bidra til å posisjonere Salten i nordområdesatsingen. Dette er i tråd med Saltenstrategiene.
Salten Regionråd har gjennom året hatt et tett samarbeid med Nordland fylkeskommune, Politiet i
Salten og Fylkesmannen i Nordland. Samarbeidet med Nordland fylkeskommune har etter hvert
blitt tettere, og det har gjennom året vært et særlig fokus på forvaltningen av regionalt næringsfond for Salten. Fylkeskommunen bevilget i 2013 4,35 millioner til dette formålet, og regionrådet
har gjennom året bidratt inn i 27 prosjekter som gir ringvirkninger til hele regionen.
Vi er også glade for at det i 2013 ble besluttet å gjøre Felles Ansvar Ruskontraker til et permanent tiltak under Salten Regionråd. Målgruppen for tiltaket er i hovedsak ungdom fra 12 år som
har begått lovbrudd eller som har en atferd som ansees som bekymringsverdig, og ruskontrakter
skal være et alternativ til ordinær straff der ungdommen er dømt i en straffesak, eller i tilfeller der
atferden ansees som bekymringsverdig.
Oppsummert har 2013 vært et innholdsrikt år for Salten Regionråd. Vårt fokus vil være å fortsatt
bidra til en positiv utvikling i Salten.
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Organisering

2.1

Regionrådets sammensetning
Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i de 9 Salten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2013:
Kommune

Ordfører

Fra opposisjonen

Rådmann

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold

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

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

Ole-Petter Nybakk
Rolf Kåre Jensen
Even Ediassen
Geir Mikkelsen
Elin Eidsvik
Jørgen Kampli
Anna Welle/Elisabeth Larsen
Roy Hanssen
Torbjørn Winther/Geir
Sakariassen

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2011 – 2015.
Regionrådet har i 2013 hatt 4 møter og behandlet 49 saker.

2.2

Arbeidsutvalgets sammensetning
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2013 har Arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

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

ordfører
ordfører
ordfører
ordfører
rådmann

Hamarøy kommune
Bodø kommune
Fauske kommune
Meløy kommune
Saltdal kommune

Varamedl.
Varamedl.

Monika Sande
Rolf Kåre Jensen

ordfører
rådmann

Beiarn kommune
Bodø kommune

Arbeidsutvalget har hatt 6 ordinære møter og 2 e-postmøter og behandlet 81 saker. Vararepresentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.

2.3

Sekretariatsledelse
Sekretariatet ledes av sekretariatsleder, som er øverste administrative leder for virksomheten.
I 2013 har sekretariatet vært ledet av Kjersti Bye Pedersen.
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Ansatte
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2013:
Sekretariatet

Stilling

Kontorsted

Heidi Robertsen
Judith Stordal

Prosjektleder
Konsulent

Bodø
Bodø

Daglig leder
Prosjektleder
Prosjektleder (fra 1. april)

Rognan
Bodø
Bodø

Friluftsrådet
Trond Loge
Bjørn Godal
Trygve Snøtun
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Felles Ansvar i Salten
Siv Anita Bjørnsen
Ingunn Dalen

Koordinator (til 10. oktober)
Prosjektleder ruskontrakt, koordinator fra 1. des.

Bodø
Bodø

Daglig leder (til 30. september)

Bodø

Salten Kultursamarbeid
Lisbeth Glanfield

Bodø kommune har ivaretatt funksjonen som regnskapsfører, og har forestått lønnsutbetaling for
sekretariatet, mens Saltdal kommune har en tilsvarende funksjon for den som har kontorsted her.
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Kontorforhold / arbeidsmiljø
Kontorsted for sekretariatet har siden 1. januar 2005 vært i leide lokaler i Teamgården, Prinsens
gt. 113A, i Bodø.
Friluftsrådets kontor i Saltdal leier lokaler i rådhuset av Saltdal kommune. I tillegg har ene prosjektlederen kontor ved Rådhuset i Bodø.
Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.
Arbeidsmiljøet både ved kontoret på Rognan og ved sekretariatet i Bodø er godt. Det samme
gjelder samarbeidsforholdet mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.
Sykefraværet i bedriften har i 2013 vært på 9,7. Dette skyldes at flere medarbeidere har vært
langtidssykemeldt i 50 – 100%.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.
Salten Regionråd ble i 2012 sertifisert som miljøfyrtårn.
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Likestilling
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2013 er 57 % kvinner og 43 % menn.
Alle ansatte er ansatt i full stilling. Det har ikke vært tatt ut permisjon i 2013.
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Virksomheten i 2013

6.1

Sekretariatet
I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møter (AU/SR/arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved sekretariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2013:

6.1.1 Høringsuttalelser
Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av år 2013 avgitt 10 uttalelser. Av saker som det har
vært gitt uttalelse til kan nevnes Langsiktig flyplassløsning for Salten, Saltenpendelen, Sjunkhatten Folkehøgskole, Lokalisering av redningsdirektør og Kompetanseutfordringer som følge av
samhandlingsreformen. Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Om Salten
Regionråd».

6.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk
11. februar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og Nordlandsbenken i Bodø. I tillegg til generell orientering om utfordringer i Salten, ble følgende tema tatt opp:
- Samferdsel
- Beredskap
- Forsvaret – avviklingsprosessen
- Rovvilt / beitenæringen
Fra Salten møtte Regionrådets leder Rolf Steffensen, nestleder Ole H. Hjartøy og sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen.
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6.1.3 Fellesmøte med Ofoten Regionråd
I juni 2013 ble det avholdt et fellesmøte med Ofoten Regionråd i Narvik. Formålet med møtet var
å bli bedre kjent, og drøfte felles politiske utfordringer. Hovedtema var mineralpolitikk og samferdselsutfordringer. Innledere var Rune Finsveen fra Mineralklynge Nord og Torbjørn Naimak fra
Statens Vegvesen Region Nord. I tillegg presenterte Høgskolen i Narvik seg, og Salten Regionråd besøkte også skolen. Begge regionrådene var fornøyd med møtet, og ønsker å gjenta dette
ved en senere anledning.

6.1.4 Interkommunale eierstrategier i Salten
Rådmannsgruppa overtok i 2013 ansvaret for prosjektet som ble igangsatt av representantskapet
i IRIS Salten. Etter en anbudsrunde ble advokatfirmaet NORDIA v/ Vibeke Resch Knudsen engasjert som konsulent for prosjektet, og kunne i november presentere første delrapport for arbeidet.
Rapporten ga en god kunnskapsbakgrunn for det videre arbeid som fortsetter i 2014.

6.1.5 Felles reiselivssatsing i Salten
Temaet reiseliv ble satt på dagsorden i regionrådets september-møte, med eksterne innledere fra
Nordland fylkeskommune, Visit Bodø og Reiseliv i Hamsuns Rike. I etterkant ble det jobbet med
en prosjektskisse med arbeidstittel “Organisering av reiselivet i Salten”. Målet med prosjektet er å
gjennomføre en prosess som skal føre til en felles organisering i fremtiden. Visit Bodø vil være
prosjektansvarlig, og det jobbes med finansieringen.

6.1.6 Samferdsel i Salten
Salten Regionråd vedtok i november 2013 å ansette en prosjektleder med fokus på samferdsel i
et nordområdeperspektiv, og som skal ha et særlig fokus på Nasjonal og Regional Transportplan.
Dette er et 3-årig prosjekt som finansieres av IRIS Salten.
Prosjektet skal bidra til økt fokus på viktige samferdselsprosjekter i hele regionen.

6.1.7 Salten olje- og gassutvalg
Utvalget ble oppnevnt av regionrådet i februar 2010, og har som oppgave å følge den aktiviteten
som skjer på nordlandssokkelen og som har politisk og næringsmessig betydning for regionen.
Utvalget skal ha spesiell fokus på følgende arbeidsoppgaver:




felles talerør for Saltenregionen
økte ringvirkninger for regionen gjennom aktivitet, kompetanse og næringsutvikling
aktiv deltakelse i viktige arenaer vedr utvikling av nordlandssokkelen

Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2013: Per Swensen (leder), Ole Henrik Hjartøy og Siv
Anita J. Brekke. Fra juni 2013 ble også Petter Jørgen Pedersen tatt inn som medlem i utvalget.
Samfunnskontoret i Bodø kommune er sekretær for utvalget.
Utvalget har i 2013 deltatt på fagmesser i Houston, Stavanger, Aberdeen og Murmansk. Det er
jobbet systematisk med alliansebygging og påvirkning gjennom deltakelse på konferanser og møter.
Regionrådet vedtok revidert petrostrategi og aktivitetsplan i juni 2013. Det ble i den forbindelse
vedtatt at begrepet Saltenregionen/Bodøregionen skulle innarbeides i dokumentet der begrepet
Bodøregionen tidligere ble brukt.

6.1.8 RESO /OSO Salten
Avtale med Nordlandssykehuset HF(NLSH) om samarbeid og etablering av et samhandlingsorgan (RESO) mellom kommunene i Salten og NLSH ble inngått våren 2011.
Formålet med avtalen var
-

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

Etter en ekstern evaluering høsten 2012, ble det etablert en arbeidsgruppe som skulle se på organiseringen av det videre samarbeid.
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Samtidig skulle RESO bestå til ny organisering var på plass.
Finn Obert Bentsen har ledet RESO frem til ny organisering var på plass.
Forslag til ny organisering ble behandlet i regionrådet i februar 2013, og her ble kommunene anbefalt å slutte seg til RESO sitt forslag til organisering av samarbeidet med Nordlandssykehuset
gjennom et overordnet samarbeidsorgan – OSO. Kommunene i Salten fulgte anbefalingen.
I det nye OSO, som skal være et administrativt samarbeidsorgan, har Salten 3 representanter
mens Lofoten og Vesterålen har 2 hver. Salten sine representanter er Elisabeth Larsen, Saltdal,
Mona Karlsen, Bodø og Ole Reidar Sollund, Fauske.
I tillegg etableres det et dialogforum der kommunenes politikere og helseforetakets styre kan møtes en gang i året.
Helseforetaket ivaretar sekretariatsfunksjonen.

6.1.9 Kontaktmøter
Regionrådet hadde i februar sitt årlige kontaktmøte med Politimesteren i Salten Geir Ove Heir,
der Politianalysen var tema.
I juni hadde Salten Regionråd et fellesmøte med Ofoten Regionråd i Narvik. Temaer som ble belyst i møtet var mineralpoltikk, samferdselsutfordringer og kunnskapspolitikk, i tillegg til at dialog
mellom regionrådene var hovedformålet med møtet.
I september hadde Salten Regionråd kontaktmøte med reiselivsnæringen i Salten. Tema for møtet var reiseliv og opplevelser i Salten og hvilket mulighetsrom vi har i vår region i forhold til den
framtidige utviklingen av reiselivsnæringen. Nordland fylkeskommune, Reiseliv i Hamsuns Rike
og Visit Bodø deltok i møtet.
I november var Nord-Norges Europakontor i Brussel til stede i regionrådet for å presentere kontoret og de mulighetene som et partnerskap vil gi til kommunene og regionrådet. Regionrådet vedtok å starte en prosess med sikte på å inngå partnerskapsavtale med kontoret fra medio 2014.
Bodøregionens utviklingsselskap deltok også i møtet for å informere om deres næringsvirksomhet.

6.1.9 Annet
Av andre saker som sekretariatet har vært involvert i nevnes:
Informasjonsformidling over internett.
Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til nyhetsoppslag
inneholder nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet inklusiv Salten Friluftsråd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, Partnerskap Salten og Salten Invest AS. Samtidig er
nettstedet en felles inngangsportal til kommunene i Salten.
Salten Regionråd formidler også informasjon gjennom nettstedene:
www.facebook.no/Salten.Regionrad og www.twitter.com/SaltenRegionrad
Barents Veg Internasjonale Forening
Barents Veg Internasjonale Forening er en forening hvor kommunene langs Barents veg (Bodø –
Murmansk) kan være medlemmer. I Salten er kommunene Bodø, Fauske og Saltdal ordinære
medlemmer og fra 2000 har Salten Regionråd vært formelt innmeldt i foreningen som støttemedlem. Norske styrerepresentanter i foreningen i 2013 har vært:
- Kari Storstrand, Bodø
- Leif Lindstrøm, Fauske

med vara Odd A. Lund, Bodø
med vara Monica Sundsfjord, Saltdal

Fauske kommune vedtok i 2013 å melde seg ut av foreningen med virkning fra 2014.
Foreningens årskongress ble avholdt i Haparanda i Sverige 28. mai 2013.
Andre utvalg og råd
Salten Regionråd har deltatt med oppnevnt representant i:
- Vannregionutvalget for Nordland:
Lars Kr. H. Evjenth (vara prosjektleder Salten)
- Energirådet for Nordland:
Per Swensen (vara Ole Henrik Hjartøy)
- Nordlandsmuseets råd:
Petter J. Pedersen (vara Asle Schrøder)
Salten Regionråd
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- DA Bodøs programråd:
- Statskogs regionutvalg:

6.2

Rolf Steffensen (vara Siv Anita J. Brekke)
1. Finn-Obert Bentsen (vara Ottar Skjellhaug)
2. Monika Sande (vara Anne Lise N. Arntzen)

Regionalt næringsfond for Salten
Nordland fylkeskommune har i 2012 og 2013 bevilget 4,35 mill. kr pr. år til Regionalt næringsfond
for Salten. Arbeidsutvalget er valgt til styre for ordningen.
Regionrådet har vedtatt å knytte bruken av midlene til Saltenstrategiene.
Handlingsplanen ble ferdigstilt i februar 2013, og innkomne søknader ble behandlet i mai og november. Følgende prosjekt fikk tilskudd i 2013:

6.3

Bodø kommune: Utviklingsprogram «sikkerhets- og beredskapshovedstad»
Bodø Næringsforum: Rådgivernes dager 2013
Fauna KF: Felles turistinformasjonsstruktur i Salten
Fauna KF: Prosjekt for framtidig mineral- og gruvevirksomhet
Fauna KF: Start Opp Salten 2012/2013
Fauna KF: Start Opp Salten 2013/2014
Kunnskapsparken Bodø AS: Næringsnettverk Salten
Kunnskapsparken Bodø AS: Trainee Salten kull 9
Salten Kultursamarbeid: Barents Youth Film Festival 2013
Salten Kultursamarbeid: Prosjektet «Salt-stæmma»
Sjøfossen Næringsutvikling AS: NIBA II
Store Studio AS: Authoring og formatering – der lyd og bilde samles
Bodø kommune: Prosjekt Nord-Norge linjen
Meløy Næringsutvikling AS: Ingeniørutd.Y-veien i Meløy – pilot 1 årskull 2012
Meløy Næringsutvikling AS: Ingeniørutd.Y-veien i Meløy – andre årskull 2013
Meløy Næringsutvikling AS: Meløy Innovasjon og Teknologisenter – forstudie
RKK Salten: Prosess framtidig struktur for studiesentervirksomheten i Salten
Bodø, Fauske, Saltdal komm.: Arctic Race of Norway
Saltdal kommune: Slipen Scene
Folkeuniversitetet Nordland: Autorisasjonsprogram for guider
FIRST Scandinavia: FIRST LEGO LEAGUE - skandinavisk finale
Høgskolen i Narvik: Studieverksted nettstøttet ingeniør 2013-14
Fauske Næringsforum: Utdanningsmesse for ungdom
Salten Kultursamarbeid: Salt-stæmma
Nordlandsmuseet: Forprosjekt for realisering av jektemuseum i Bodø
Bodøregionens Utviklingsselskap: Ingeniørutdanning i Bodø
Stimuli: Sykkelprosjekt Polarsirkelen til Kjerringøy

500 000
70 000
359 000
300 000
85 000
130 000
170 000
750 000
200 000
150 000
100 000
171 500
90 000
66 000
167 000
315 000
78 000
350 000
200 000
70 000
150 000
100 000
25 000
350 000
150 000
100 000
1 000 000

SUM

6 196 500

Felles ansvar i Salten
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedoppgave å koordinere, samt følge opp ungdom som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle
handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte og veiledning motivere til endring i forhold til uønskede
handlinger som er begått av aktuell ungdom i målgruppa.
Målet for ”Felles ansvar i Salten” er å hindre utviklingen av en kriminell løpebane hos den enkelte,
samt forebygge sosial utstøting og tilbakefall etter en strafferettslig reaksjon. Tiltaket skal også ha
fokus på å nå ungdom det er bekymring rundt før de begår lovbrudd. Styret følger opp tiltaket og
rapporterer til et utvidet regionråd (Salten, Værøy og Røst).
I 2012 startet prosjektet «Felles ansvar – Ruskontrakt» opp med egen prosjektleder, Ingunn Dalen. Prosjektet ble gjort til et fast tiltak i september, av et enstemmig regionråd.
I mai 2013 fikk koordinator Siv Anita Bjørnsen 80 % permisjon fra Felles Ansvar i 4 mnd., for å
være prosjektleder for etablering av Statens Barnehus i Nordland. Hun gikk over i stillingen som
leder av Barnehuset i september. Ingunn Dalen fungerte i dette tidsrommet i begge stillingene,
fram til hun i november takket ja til koordinatorstillingen. I desember ble ansettelsesprosessen til
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ny prosjektleder «Felles Ansvar - ruskontrakter» avsluttet, og Rune Røbekk takket ja til stillingen
med oppstartsdato 1.februar 2014.
Felles ansvar disponerer to kontor ved Bodø Politihus, og i hht. samarbeidsavtalen dekker Salten
politidistrikt kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles ansvar i Salten, Salten Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.

6.3.1 Styret
Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig kvalitet og at dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk ansvarlig.
Styret 2013:
Håkon Sæther
Geir Ove Heir
Mona L. Hammerfjeld
Else-Marie Torp

Styreleder – Salten Regionråd, repr. Beiarn kommune
Politimester i Salten
Konfliktrådet i Salten
Levekårskomiteén, Bodø kommune

6.3.2 Økonomi
Felles Ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten Regionråd,
dvs. at Værøy og Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.
Viser til fullstendig regnskap under eget kapittel i Årsmelding for Salten Regionråd.

6.3.3 Ressursgruppen
I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen møtes
ved behov. Koordinator er ansvarlig for innkalling og gjennomføring.
Ressursgruppen 2013:
Øyvind A. Rengård
Espen Fagervoll
Christina Aas Øines
Kirsti Jørgensen
Janne Joakimsen
Geir Ludvig Næstby
Anne Marie Strømhaug

Salten Politidistrikt, Jurist
Salten Politidistrikt, Ungdomsteamet
Konfliktrådet i Salten
BUP, Leder
Barnevernstjenesten
Bankgata ungdomsskole, rektor
Fylkeskommunen, avd. Utdanning

6.3.4 Oppgaver og aktivitet i 2013
Ungdomskontrakt
Det etableres tverrfaglige oppfølgingsgrupper rundt ungdom i målgruppa. Både foreldre, skole,
barnevern og politi benytter Ungdomskontrakt i Felles ansvar dersom samtykke fra hjem og aktuell ungdom gis. En Ungdomskontrakt får innhold gjennom medvirkning fra ungdommen. Ungdomskontrakten har innhold med måloppnåelse i forhold til hverdagen – familie, skole/jobb og fritid.
I 2013 signerte 15 nye ungdommer en egen Ungdomskontrakt. 10 av disse var i forbindelse med
straffesak og var overlevert fra politiet.
Ruskontrakt
Antall kontrakter i 2013 var 33 stk – 19 av disse var i forbindelse med straffesak/ påtaleunnlatelse.
«Felles ansvar – ruskontrakter» arrangerte 2. oktober en fagdag på Universitetet i Nordland for
ansatte innenfor barnevern, skole, politi mm som jobber opp mot ungdom og rus (ca 60 stk). Foredragsholdere var Arne O. Holm fra Nordområdesenteret, Anne-Randi Hanssen fra tiltaket «Ut av
tåka» i Kristiansand og retoriker Elaine Eksvärd. Fagdagen fikk meget gode tilbakemeldinger fra
deltakerne, og er nyttig opp mot et fortsatt tverrfaglig samarbeid.
Salten Regionråd
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Fagdagen ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Lions Bodø, Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Bodø og Sparebank1 Nord-Norge.
«Felles ansvar – Ruskontrakt» støtter seg til egen ressursgruppe ved behov. Denne består av:
Vibeke Engmo
Utekontakten
Malin Solbakken
Helsesøstertjenesten
Tarjei Furst Talle
Politi, etterretning (nark)
Håvard Solhaug
Politi, indre Salten
Veronika Stene
Barnevernstjenesten, avd mottak
Thomas Thorshaug
Politi, U18-Ungdomsteamet
FOT
Nasjonalt arbeides det med flere prøveprosjekt med navnet ”Oppfølgingsteam”. Koordinator i Felles ansvar er valgt ut til å sitte i en nasjonal arbeidsgruppe, FOT-forum for Oppfølgingsteam, som
har fått følgende oppgaver:
Utarbeide Nasjonal håndbok for Oppfølgingsteam (brukermanual) samt arrangere en konferanse
med tema tilhørende det å jobbe tverrfaglig i team rundt ungdom som har begått kriminalitet.
Konferansen ble også i 2013 en suksess og ble gjennomført med rundt 120 deltagere.
I tillegg sitter koordinator i en ressursgruppe lokalt, for oppfølgingsteamet tilknyttet Konfliktrådet i
Salten.
Tverrfaglig gruppe
Felles Ansvar deltar i Bodø kommunes tverrfaglige gruppe. Her tas det opp aktuelle tema med
samarbeidspartnere i kommunen (politi, barnevern, NAV, BUP, Rusenhet, Utekontakt). Her er til
tider innleid spisskompetanse på enkelte fagområder som gir faglig påfyll.
Informasjon
Det er utarbeidet en informasjonsfolder med forenklet informasjon om Felles ansvar. Denne er
distribuert til aktuelle organisasjoner i Salten. Videre utarbeides det hvert år egen virksomhetsplan for tiltaket. Denne kan lastes ned fra Felles ansvar sin hjemmeside under Salten Regionråd www.salten.no

6.4

Salten Invest AS
Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte investeringer i
en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for avkastning. Selskapet skal
også kunne investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselskaper.
Den turbulensen som preget finansmarkedene og norsk økonomi gjennom 2008 og 2009 medførte krevende utfordringer for flere av de selskapene som Salten Invest AS hadde investert i. I 2010
erfarte Salten Invest AS at aktiviteten tok seg opp noe, og dette resulterte i tilgang på flere prosjekter. Aktiviteten i 2013 har også vært preget av en positiv utvikling i tilgangen på nye investeringscaser, og ved utgangen av 2013 har Salten Invest AS hatt svært mange prosjekter under
vurdering. Det har i 2013 også vært behov for å gjøre oppfølgingsinvesteringer, som er en naturlig del av drift på denne type investeringsfond. Det er i Saltenregionen et stort behov for den type
kapital som Salten Invest AS tilbyr.

6.4.1 Styret
Styret i Salten Invest AS har i 2013 bestått av:
Odd Emil Ingebrigtsen
Odd-Tore Fygle
Rose Olsen
Mari Wattum
Geir Wenberg

Styret har vært ledet av Odd Emil Ingebrigtsen med Odd-Tore Fygle som nestleder. Pål Viggo
Mortensen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS.

Salten Regionråd
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6.4.2 Styrets arbeid
Styret har i 2013 behandlet 30 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer og andre
forhold knyttet til driften av selskapet.
Gjennom Salten Invest AS kan nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase få tilført egenkapital,
kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere bedriftenes vekst og lønnsomhetspotensial. Selskapet har i 2013 også fortsatt arbeidet med å realisere enkelte investeringer,
noe som gir økt kapasitet for å kunne utvikle dette tilbudet ytterligere.
Salten Invest AS er et verktøy for å kunne bidra til flere vellykkede bedriftsetableringer i Salten.
Samtidig skal investeringer som Salten Invest AS gjør, kunne bidra til positiv avkastning på sikt.

6.4.3 Investeringer
Ved utgangen av 2013 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrifter:
- Codfarmers ASA, Bodø
- Rederiet Salten AS, Bodø
- Arnøy Fiskemottak AS, Gildeskål
- Bellafrakk AS, Bodø
- Hexa Bioenergi AS, Steigen
- Choral Practice AS, Bodø
- Salten Eco AS, Gildeskål
- SolbakkTre AS, Beiarn
- Industrivisualisering AS, Gildeskål
- Prosjektservice AS, Fauske
- Neofilm AS, Bodø
Det er for tiden 3 investeringscase til bearbeiding. Pågangen til potensielle nye case er stor.

6.5

Salten Kultursamarbeid
Salten Kultursamarbeid har fra 1. januar 2012 vært et permanent tiltak under Salten Regionråd,
etter nærmere fire års prosjektperiode. Første halvdel av 2013 var preget av stor aktivitet, med
mange pågående prosjekter. Samarbeidet har, i tillegg til kommunenes bidrag, klart å skaffe betydelige eksterne prosjektmidler, noe som har gjort det mulig å arbeide med relativt store prosjekter. Kultursamarbeidets kulturelle knagg i 2013 og 2014 er prosjektet “Salt-stæmma”, som er en
musikal som skal fremføres i forbindelse med åpningen av Stormen Kulturhus i Bodø i november
2014. Her er Bård Bergrabb leid inn som prosjektleder.
Etter at daglig leder sluttet høsten 2013 har aktiviteten vært redusert, men en del av de større
prosjektene har vært fulgt opp av regionrådets sekretariat. Stillingen ble ikke lyst ut i 2013 i påvente av at finansieringen skulle komme på plass.

6.5.1 Organisering
Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd. Salten Kultursamarbeid ledes av
et utvalg på 9 oppnevnte representanter m/vara fra kommunene og et arbeidsutvalg på 4
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.
Salten Kulturutvalg

repr. høst 11 – høst 15

vararepr.

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

Ågot Eide
Ingrid Lien (leder)
Bernt Gøran Lund
Eva Fagermo
Ronald Jakobsen
Sigurd Stormo
Ingunn Mikaelsen
Inge Albriktsen
Kolbjørn Mathisen (nestleder)

Even Sjøvold
Karin Rugås
Petter Kjærnes
May Valle
Per Frøskeland
Trond Andreassen
Torunn Baade Aalstad
Turid Johansen Willumstad
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Arbeidsutvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Ingrid Lien, Bodø
Grete H. Stenersen, Meløy
Inge Albriktsen, Steigen
Bente Braathen, Sørfold

6.5.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2013
Informasjon og utadrettet virksomhet
Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd
annonsering og pressemeldinger
drift av nettside og felles kulturkalender for Salten
nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer (ingen aktivitet høsten 2013)
Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av prosjektene
Prosjekter
- Den kulturelle spaserstokken, fire produksjoner i løpet av året
- Filmfest Salten - Barents Youth Film Festival 2013
- Kulturell knagg: Musikalen “Salt-stæmma” – prosjektetablering
- Digital historiefortelling
- Planlegging av nye prosjekter

6.6

Salten Friluftsråd

6.6.1 Organisering
Fra 1. januar 1998 har Salten Friluftsråd vært et permanent underutvalg av Salten Regionråd.
Salten Friluftsråd ledes av et råd på 11 oppnevnte representanter og et arbeidsutvalg på 4
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.
Salten Friluftsråd

repr. høst 11 – høst 15

Arbeidsutvalg

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

Anne Maren Wasmuth
Grethe Monica Fjærvoll
Arne B. Vaag
Elinor Kristiansen
Rolf Steffensen
Randi Myrvang Næss
Kim Mietinen
Hans Einar Stendal
Lars Kr. Evjenth
Erling Solvang

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Observatør:

Observatør:

FNF Nordland

Hans Einar Stendal
Arne B. Vaag
Elinor Kristiansen
FNF Nordland

Ansatte
Daglig leder:
Trond Loge
Prosjektleder:
Bjørn Godal
Prosjektleder:
Trygve Snøtun
I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester
fra Salten Regionråd og fagtimer hos
Håvard Berg

6.6.2 Salten Friluftsråds hovedoppgaver i 2013
Motivasjon og informasjon
 Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Fauske, september 2013. Konseptutvikling.
 ledet, og selv deltatt i, friluftsrådene i Nordland sitt samarbeid med NRK om turtips
 igangsatt revisjon og nyutgivelse av Det store Saltfjellkartet
Folkehelsesatsing, samarbeid med Nordland fylkeskommune:
 bostedsnære turstier og turveger i Bodø: ”STImuli fra senga til Bestemorenga”.
Prosjektledelse.
 friluftslivs-/reiselivs- og folkehelseprosjekt: ”På tur i Hamsuns rike”, Sørfold, Steigen, Hamarøy,
Tysfjord.
 igangsatt Fantasti – en videreføring av STImuli og På tur i Hamsuns rike, i hele Salten
 koordinerings-, veilednings- og kompetanseansvar for Turskiltprosjektet i Salten
 Igangsatt arbeidet med helhetlig sti- og løypeprosjekt i Salten
 ”Robuste Salten-onga”, Lærende nettverk barnehager, alle kommunene i Salten.
Salten Regionråd
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Prosjektledelse.
 PhD på virkninger av tilrettelegging for turer i nærmiljøet.
Pedagogisk utviklingsarbeid:
 forsøket med friluftsliv i videregående skole igangsatt ved Knut Hamsun VGS
 utviklingsarbeid i grunnskolen: kart- og nettbasert system for systematisk
bruk av nærmiljøet, ”Stedsbasert læring”.
 kurs for grunnskolelærere, friluftslivsstudenter og idrettsfagslærerstudenter i kystkultur, seiling
og redning.
Høringsuttalelser/planarbeid
 kartlegging og verdisetting av friluftslivsareal, arbeid med revisjon i gang
 samarbeidet med kommunene om utarbeidelse av sti- og løypeplaner
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd.
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6.7

Regnskap og økonomi
Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverarbeidet for sekretariatet, mens Saltdal kommune har hatt en tilsvarende funksjon for ansatt ved friluftsrådets hovedkontor på Rognan.
Årets resultat
Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 683 709 kr. Dette resultatet
fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter:
Sekretariatet

Drift/adm.
689 392,78 kr
Div. prosjekter
13 514,37 kr
Partnerskap Salten
-19 197,96 kr Merforbruk
Felles Ansvar
Drift/adm.
0 kr
Salten Friluftsråd
Drift/adm.
0 kr
Prosjekter med avsluttende regnskap
0 kr
Salten Kultursamarbeid Drift/adm.
0 kr
Sum
683 709,19 kr
Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig:


Refusjon av lønnskostnader på grunn av langtidssykefravær



Internoverføring i forbindelse med administrasjon av regionalt næringsfond



Internoverføring for bruk av sekretærtjenester



Overføringer fra AUs disposisjonsfond til diverse investeringer og lederkurs



Mindre brukt på pensjonskostnader enn budsjettert

Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU
Merforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende:
-

Pro. 103 Saltenstrategier. Mindreforbruk (1 650 kr). Foreslåes at midlene overføres til Disposisjonsfond AU
Pro. 106 Kurs/konferanser. Mindreforbruk (7 968,69 kr). Foreslås at midlene overføres til Disposisjonfond AU
Pro. 168 Interkommunale eierstrategier. Påløpt beløp (869,20 kr) foreslåes dekket av Disposisjonsfond AU
Pro. 169 Lederkurs. Mindreforbruk (9 983,88 kr). Foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU
Pro 452 Barentsvei. Beløpet (5 219 kr) foreslåes dekket av prosjektfond 452.

Merforbruk på prosjekter ved Partnerskap Salten skyldes et merforbruk i forbindelse med avslutningen av Partnerskap Salten. Det forslås at dette dekkes av Disposisjonsfond AU (19 197,96 kr).
Tidsavgrensede midler
De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales når prosjektet er ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det bokført tidsavgrensede inntekter med 88 586,41 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor tilskuddet ikke er utbetalt.
Bruk av Regionrådets prosjektmidler
I 2013 bevilget IRIS Salten 1 700 000 kr i prosjektmidler til Salten Regionråd. Av disse er 500 000
kr disponert på følgende måte etter vedtak i Regionrådet:
SR-sak 33/13

Forprosjekt Røsvik Bo- og behandlingssenter (150 000 kr)

SR-sak 48/13

Samferdselsstilling (350 000 kr)

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd
Samarbeidskommunene bidrog i 2013 med til sammen 8 238 009 kr i overføringer og refusjoner
Salten Regionråd
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til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde 49 % av omsetningen på 16 754 403 kr.

Bodø, 31.12.2013 / 23.05.2014

Rolf Steffensen
leder

Ole Henrik Hjartøy
nestleder

Siv Anita J. Brekke

Per Swensen

Even Ediassen

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
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Salten Regionråd
Driftsregnskap 2013
Regnskap
2013

Budsjett
2013

Regnskap
2012

36689
11088867
5628847
16 754 403

40 000
12 966 909
5 628 847
18 635 756

706 770
11 620 307
5 067 040
17 394 117

2
2

4 371 791
1 055 063
4 147 991
811 128
1 624 409

4 250 050
1 055 060
6 197 628
811 128
1 394 408

4 957 633
1 068 848
6 215 013
853 257
2 863 919

7

12 010 382

13 708 274

15 958 670

4 744 021

4 927 482

1 435 447

162 279
162 279

162 000
162 000

121 248
121 248

0
0
162 279

0
0
162 000

0
0
121 248

4 906 300

5 089 482

1 556 695

124 618
475 996
759 572
1 360 186

124 618
450 000
750 000
1 324 618

69 083
1 211 890
3 214 103
4 495 076

1 840 193
3 742 584

1 840 000
3 740 000

83 060
5 844 093

5 582 777

5 580 000

5 927 153

683 709

834 100

124 618

Note
Driftsinntekter
Andre salgs- og leieinntekter
Overføringer med krav til motytelse
Overføringer uten krav til motytelse
Sum driftsinntekter

2
2
7

Driftsutgifter
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod
Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod.
Overføringer
Fordelte utgifter
Sum driftsutgifter

7/9

BRUTTO DRIFTSRESULTAT
Finansposter
Renteinntekter
Sum eksterne finansinntekter

7

Renteutgifter og låneomkostninger
Sum eksterne finansinntekter
Resultat eksterne finanstransaksjoner

7

NETTO DRIFTSRESULTAT

Intern finansiering
Bruk av tidligere års overskudd
Bruk av disposisjonsfond
Bruk av bundne driftsfond
Sum bruk av avsetninger

5
5

Overført til investeringsregnskapet
Dekning av tidl. års regnsk.m. underskudd
Avsatt til disposisjonsfond
Avsatt til bundne driftsfond
Avsatt til likviditetsreserve
Sum avsetninger

5
5
5

ÅRETS REGNSK.M OVER-/UNDERSKUDD

31. desember 2013
Bodø den ______.______.2014
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SLAGKRAFTIGE SALTEN!
Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold

