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MØTE I REGIONRÅDET 18. – 19. SEPTEMBER 2014  

 MELØY 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Meløy 
SR-sak     32/14 Presentasjon av Agenda Nord-Norge 
  Roger Ingebrigtsen innleder 

SR-sak     33/14 Utviklingsprogram for byregioner Bodø og Salten 
  Hilde Sjurelv fra Sjurelv & Kufaas innleder 

SR-sak     34/14 Referat fra forrige møte 
SR-sak     35/14 Orienteringer 
  -sekretariatet 

-rådmannsgruppa 

SR-sak     36/14 Orientering om samferdsel i Salten 

SR-sak     37/14 Prinsipielle problemstillinger tilknyttet felles strategi for samarbeid og 
eierstyring i Salten 

SR-sak     38/14 Vedtekter for Jernbaneforum Nord  
SR-sak     39/14 Bodø Næringsforum: Disponering av kompensasjonsmidler for diffe-

rensiert arbeidsgiveravgift 
SR-sak     40/14 Uttalelse om fremtidig struktur for høgere utdanning i Nord-Norge (Et-

tersendes) 
SR-sak     41/14 Møte med fylkesrådet i Nordland 

SR-sak     42/14 Driftsbudsjett 2015 for sekretariatets virksomhet 
SR-sak     43/14 Driftsbudsjett for Felles Ansvar 
SR-sak     44/14 Møteplan 2015 
SR-sak     45/14 Oppnevning av vararepresentant til stiftelsen Nordland Nasjonalpark-

senter 
SR-sak     46/14 Innmeldte saker fra kommunene 
  a) Fauske kommune: Kommunal mineralskatt 
SR-sak     47/14 Orientering om “Mulighetsstudier for Salten” 
SR-sak     48/14 Fylkesmannens rolle i kommunereformen  
  Ass. fylkesmann Ola Bjerkaas innleder 
 
 
Praktiske opplysninger 
Møte i Infosalen, Glomfjord Industripark og overnatting på Glomfjord Hotell og Glomfjord Motell 
Torsdag 18. september 12.00 Lunsj i Industriparken 
 13.00 Møtestart (SR-sakene 32/14-46/14) 
 14.30 Kaffepause  
 14.45 Møtet fortsetter 
 16.30 Kaffepause – noe å bite i 
 17.00 Møtet fortsetter 
 19.30 Bussavgang til Glomstua  
Fredag 19. september 08.00 Frokost  
 09.00 Møtestart (SR-sakene 47/14-48/14) 
 10.45 Kaffepause 
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 11.00 Innspill/diskusjon om kommunereformen  

 13.00 Lunsj og hjemreise  
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SR-sak 32/14 ORIENTERING OM AGENDA NORD-NORGE 
   

Beskrivelse 

Næringslivet i Nord-Norge har lenge ønsket et tettere samarbeid i landsdelen. LO og NHO i 
Nord-Norge og SpareBank 1 Nord-Norge har derfor tatt initiativ til mer nordnorsk samarbeid. 
Målet med Agenda Nord-Norge er å koble sammen kapital, kunnskapsmiljøer, bedrifter, 
politikere og lokale og regionale myndigheter. Slike koblinger er viktig i arbeidet for å øke 
verdiskapingen i Nord-Norge. 

Agenda Nord-Norge samler 400 samfunnsaktører i Tromsø for et lunsj-til-lunsjmøte 10.-11. 
november i år. Programmet har regionale, nasjonale og internasjonale navn og det skal i 
tillegg være input fra både sentrale næringer og offentlig forvaltning. Målet er å gi et 
grunnlag for et Nord-Norge i verdensklasse.  

Etter endt samling skal Nord-Norge ha et felles bilde og begrepsapparat slik at vi kan 
ytterligere forbedre samarbeidet i nord. Alle som deltar skal ha med seg en personlig 
forpliktelse for deres bidrag det neste året til et Nord-Norge i verdensklasse. Det er også ei 
målsetting om å formulere en form for slutterklæring om hva vi selv kan gjøre, hva vi kan 
gjøre sammen og hva trenger vi at Regjering og Storting må bidra med.  

Roger Ingebrigtsen og Trude Nilsen kommer til regionrådet for å orientere om initiativet. Det 
settes av 45 minutter til orientering og spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
Sekretariatsleder 
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SR-sak 33/14 UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER BODØ 
OG SALTEN 

   

Bakgrunn 

Bodø kommune søkte i januar på regjeringens satsning på utvikling og vekst i byregioner, 
sammen med kommunene Gildeskål, Beiarn, Saltdal, Steigen og Hamarøy. Målsettingen i 
prosjektsøknaden var «å identifisere flaskehalser i samspillet mellom Bodø som 
regionhovedstad og resten av Salten, som er hemmende for vekst i hele Saltenregionen». 

Regionen ble tildelt 1 100 000 kroner for å drive kunnskapsinnhenting. Som en del av denne 
kunnskapsinnhentingen har firmaet Sjurelv & Kufaas AS gjennomført en litteraturstudie der 
kommunale, regionale og statlige planer samt relevant statistikk er blitt sammenstilt. Videre 
er det gjennomført en intervjustudie der alle ordførere og rådmenn i regionen er intervjuet. 
En rekke næringslivsaktører, kulturpersonligheter, regionale myndighetsutøvere, akademia 
med mer er også intervjuet, totalt nærmere femti personer.  

 

Beskrivelse  

Målet med studien er å besvare følgende spørsmål: 

Identifisere flaskehalser i samspillet mellom Bodø som regionhovedstad og resten av Salten, 
som er hemmende for vekst i hele Saltenregionen. 

 

Følgende delmål er satt for å nå hovedmålet. 

1. Identifisere minst 3 interne faktorer i hver kommune som er hemmende for vekst i 
den enkelte kommune. 

2. Identifisere de 3 viktigste fortrinnene hver enkelt kommune har i forhold til resten av 
Salten. 

3. Identifisere minst 3 faktorer for hver enkelt kommune som hindrer samspill med Bodø 
som regionssenter. For Bodø kommune skal det identifiseres minst 3 faktorer som 
hindrer samspill med hver enkelt nabokommune. 

4. Identifisere hvilke funksjoner Fauske utfyller som regionssenter for sitt omland. 

5. Identifisere faktorer i samspillet mellom regionsentrene Bodø og Fauske som er 
hemmende for vekst i Salten. 

6. Identifisere minst 5 hovedfaktorer som hindrer vekst i Salten som region. 

 

Daglig leder Hilde Sjurelv i Sjurelv & Kufaas AS vil presentere funnene av de to studiene for 
regionrådet. Prosjektet ønsker kommunenes umiddelbare tilbakemeldinger på de 
utfordringer som skisseres i presentasjonen. Hovedrapporten er ikke klar før 17.september, 
men vil bli ettersendt til alle deltagerne i regionrådet den 17. 

Når studien er lagt frem vil prosjektet settes seg ned å gjennomgå rapporten grundig. Det vil 
bli utarbeidet ulike forslag til hvordan regionen kan gå videre med arbeidet med de 



SR-sak 33/14   Side: 2 av 2  

Arkiv: c:\salten regionråd\sakspapirer pdf-filer\sr-sak 3314 - utviklingsprogram for byregioner.doc         Utskriftsdato: 12.09.14Sign: kbp  

identifiserte problemstillingene. Det vil derfor bli innkalt til et styringsgruppemøte i løpet av 
oktober for å diskutere ulike veivalg. Målet er å klargjøre regionen for å kunne søke på 
midler fra kommunaldepartementet for fase II av prosjektet som blir utlyst til vinteren. 

Styringsgruppen består av ordførerne i de deltakende kommunene. 

Det er satt av 45 minutter til presentasjon og 30 minutter til spørsmål/innspill og dialog.  

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
Sekretariatsleder 
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Kortrapport 1 dokumentstudie 
Kortrapport 2 Intervjustudie   
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SR-sak 34/14 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 5. – 6. juni 2014.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Referat fra møte i Salten Regionråd 5. – 6. juni 2014 godkjennes. 

 

 

 

Bodø, 12.09.2014 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 35/14 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. Signering av avtale med Nord-Norges Europakontor 
Det vil bli gitt en orientering i møtet om status for samarbeidet med Nord-Norges 
Europakontor. 

 
2. Saltentinget 2014 

 Program for Saltentinget følger vedlagt. 
 

3. Organisering og fellesgodefinansiering av reiselivet i Salten 
Finansiering av prosjektet ble avklart medio august, og Visit Bodø jobber nå med en 
plan for framdrift, kommunikasjon og prosess. Finansdepartementet har bevilget kr. 
400.000,- til prosjektet, NFK kr. 300.000,- og Regionalt næringsfond kr. 300.000,-. 
Det forventes oppstart i nærmeste framtid. 

 

B. SALTEN KULTURSAMARBEID    
Hege Næss Klette tiltrådte som ny prosjektleder i Salten Kultursamarbeid 1. september 
2014. Hun har allerede hatt møte med sitt Arbeidsutvalg, og er i gang med planlegging 
av høstens aktiviteter. 
 
  

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. 
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 ble sist utgitt og fulldistribuert i 2004. 
Nå forbereder Salten Friluftsråd ny revisjon og fulldistribusjon i Friluftslivets år 2015. 
Salten Friluftsråd har søkt Iris Salten om 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.  
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3. Nye Vestmyra skole 
Med nye Vestmyra skole ligger det an til at Salten kan få et fyrtårn av et helhetlig 
skoleanlegg. Inne- og utearealer inngår i totalentreprisen. Anlegget skal, etter planen, 
være klart til bruk høsten 2016, med ferdig opparbeidet uteareal høsten 2017. Både 
Nordland fylkeskommune og Salten Friluftsråd er trukket aktivt med i planleggingen 
av uteareal. 
Går dette etter planen, kan nye Vestmyra skole bli det beste som har skjedd Salten  
siden sildeinnsiget i 1866.  
 

4. Sykkelsatsing i Salten  
Saken er fremmet for AU i Regionrådet og sendes ut til kommunene for vedtak om 
deltakelse. Friluftsrådet følger opp i forhold til regionale parter. 
 

5. 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. I 2013 søkte samtlige kommuner på ordningen. Antallet søk-
nader i 2014 var betydelig lavere. Friluftsrådet har gjennomført kurs for alle som er 
tildelt midler fra ordningen. Det gis om kort tid ut tre temafoldere for Hamsuns rike på 
Vandring, Topptur og Innlandsfiske. Samtlige kommuner har søkt om produksjon av 
turkort. Dette arbeidet koordineres gjennom friluftsrådet. 
 

6. Kurs i Folkehelse og nærmiljøkvaliteter  
Friluftsrådet har ansvaret for et 15 stp kurs på Universitetet i Nordland som retter seg 
mot ansatte i kommunene. Kurset har 18 deltakere. Eksamen og prosjektevaluering 
gjenstår.  
 

7. PHD 
Arbeidet pågår, men det er søk et års permisjon fra pga mange arbeidsoppgaver og 
behov for å konsolidere arbeidet, ikke minst organisatorisk. 
 

8. FRILUFTSLIVETS ÅR 
2015 er Friluftslivets år. Salten Friluftsråd har følgende satsinger: 

a. Robuste Saltenunga: ---- 
b. Fulldistribusjon av revidert Friluftskart for Salten til alle husstander 

i. Tema bål, mat 
ii. Temahefte høsting 
iii.  

c. Samlinger med tema knyttet til allemannsrett for alle medlemskommunene 
d. Bruk av Bålsamtale i ulike sammenhenger og forum. 
e. Et samarbeid med NRK Nordland og de andre friluftsrådene i fylket om en fri-

luftslivskonkurranse i ungdomskolen. Finalen legges til Knut Hamsun VGS. 
 

D. FELLES ANSVAR I SALTEN  
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Det siste halve året har Felles Ansvar hatt begge stillingene i tiltaket besatt. Vi er 
dermed i full drift, og har for øyeblikket ca.30 ungdommer på kontrakt. Majoriteten er 
bosatt i Bodø, men alle Salten kommunene er representert. 

Utformingen av kontraktene har endret karakter den siste tiden, med mer individuell 
tilpasning og hyppigere møter med ungdommen – i tillegg til felles møter med nett-
verket rundt den enkelte. Vi ser at dette er nødvendig for god relasjonsbygging, og 
gjennom dette skape en mulighet for endring. Felles Ansvar nyter også godt av et 
stort nettverk av samarbeidspartnere i Salten, med tanke på videre henvisning og 
oppfølging. 

I oktober arrangerer Felles Ansvar oppfølgingsdag i «Tegn & symptomer» på Univer-
sitetet i Nordland. Her vil hovedfokuset være nye, syntetiske rusmidler. Politidistrik-
tets ansatte innen barnevern-, skole, psykiatri, rusomsorg og helsesøstertjeneste vil 
da bli invitert til en faglig oppdatering på rusfeltet.  

I tilknytning til fagdagen skal Felles Ansvar også ha opplæring av Saltens ruskonsu-
lenter, med veiledning i metodikken til hasjavvenningsprogrammet - HAP.  

Vi tror det er viktig at alle samarbeidende etater innenfor feltet rus/ ungdom har en 
felles plattform, som i neste omgang kan forenkle og forbedre samarbeidet. Felles 
Ansvar ønsker også å få presentert tiltaket, hvor ønsket er å være et klokt verktøy 
som kan benyttes av ungdommer, foresatte og samarbeidende etater.   

   
 

 
SR-sak 35/14-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

Bodø, den 12.9.2014 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 36/14 ORIENTERING OM SAMFERDSEL I SALTEN 
  Prosjektleder for samferdsel har jobbet i stillingen siden 1. mai 2014. Mandatet for stillingen 

er formulert slik: 

• Prosjektleder for samferdsel skal i en treårig prosjektstilling ha fokus på samferdsel i 
et nordområdeperspektiv, og med et særlig fokus på NTP og RTP 

– Herunder veg, bane, sjø og luft 

– Til grunn for arbeidet ligger Saltenstrategiene og regionrådets prioriteringer 

• Skal jobbe med samferdselsspørsmål for hele regionen, og skal være en aktiv 
pådriver og lobbyist 

• Regionsperspektivet skal stå sterkt, og formålet skal være å videreutvikle regionen til 
en robust region for næringsliv og befolkning (BAS-region), herunder 

– Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til nasjonalt / internasjonalt 
transportnett 

– Forbedre interne transportløsninger i regionen 

– Videreutvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske 

 

Siden mai 2014 har prosjektleder vært involvert i følgende prosesser og saker: 

- Rundtur til kommunestyrene – pågår 

- Dialogmøter E6 Fauske – Mørsvikbotn. Arr: Statens Vegvesen 

- Diverse dagsarrangement / konferanser, som deltaker og innleder 

- Møte i Brussel - partnerskapsavtale 

- Møter og kontakt med Bodø Havn, Fauna, NHO Nordland, Nordland fylkeskommune, 
Bodø Næringsforum, Jernbaneverket, Statens Vegvesen 

- Flyplass i Bodø: Venter på avklaring rundt deltakelse i styringsgruppe for S2 

- Møte med Høyres representanter i samferdselskomiteen - juni 

- Møte med Samferdselsdepartementet vedr. Saltenpendelen - august 

 

Prosjektleder opplever å ha god kontakt med andre nøkkelpersoner som jobber med viktige 
samferdselssaker i regionen. Samarbeidet går godt og kommunikasjonsflyten er bra.  

Framover vil det være høyt fokus på følgende områder (oversikten er ikke utfyllende): 

- NTP 2017 – 2027: Arbeidet med neste NTP er inne i strategifasen. På nettsiden: 
www.ntp.dep.no kan en følge utviklingen mot fremlegging av proposisjonen i 
Stortinget. Etatenes forslag til Nasjonal Transportplan utarbeides i 2015 og skal 
leveres ved begynnelsen av 2016.  

- Oppfølging av konsekvensene av Tjernfjellet: 

http://www.ntp.dep.no/
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o kontakt med svenske interesser for å kartlegge utviklingsmulighetene når 
tunnel gjennom Tjernfjellet åpnes 

o prosesser mot at E6 gjennom Borkamo kommer inn i Tjernfjell-prosjektet som 
en naturlig konsekvens. 

- Jernbaneforum Nord 

- Oppfølging Saltenpendelen 

- Oppfølging Bypakken 

- Interreg-prosjekt 

- Endrede økonomiske forutsetninger for fylkeskommunen – konsekvenser og 
muligheter 

- Ulike regionale prosjekt på tvers av kommunegrenser 

Samferdselsspørsmål har et høyt fokus i Salten for tiden, og det oppleves en vilje og et 
ønske om å stå sammen, både næringsliv, etater, politikere, administrasjon og offentlige 
instanser, for å få resultater. 

Prioriteringer 

Utfordringene framover blir å finne/bli enige om og fokusere på de viktigste prosjektene, og 
samle kreftene for å fremstå med samme argumentasjon og retorikk overfor bevilgende 
myndigheter og utøvende etater. Slik oppnår man resultater over tid. 

Det er ønskelig at regionrådet gir konkrete tilbakemeldinger på hva som anses som de tre-
fire viktigste samferdselssakene i kommende NTP og RTP. Signalene fra debatten vil danne 
grunnlaget for en sak i regionrådet i november, der det vil fremlegges prioriteringslister. 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd tar saken til orientering. 

2. Administrasjonen bruker signalene fra debatten som grunnlag for en sak om 
nasjonale og regionale samferdselsprioriteringer til Regionrådsmøtet i november. 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  Ingelin Noresjø  
Sekretariatsleder  Prosjektleder samferdsel 
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SR-sak 37/14 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. 

 

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: 

                                                 
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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• 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 

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: 
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• vedta mål og arbeidsprogram 

• 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. 
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Saltenstrategiene 

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 egentlig 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. 
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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 
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. 
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Arbeidsutvalgets behandling 

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. 

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.” 

Saken legges fram for Regionrådet med følgende  
 

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

1. …… 

2. …… 

3. …… 

4. …… 

5. …… 

 

Bodø, den 12.9.2014   

 

 

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 38/14 NYE VEDTEKTER FOR JERNBANEFORUM NORD 
   

Bakgrunn 

Jernbaneforum Nordland Sør ble i vår reetablert etter noen års pause. Ved reetableringen 
ble det bestemt at Ofotbanen skal inkluderes i forumet. Forumet heter nå Jernbaneforum 
Nord. Det ledes av Fylkesråd for samferdsel, og Nordland fylkeskommune har 
sekretariatfunksjonen for forumet. 

 

Beskrivelse  

Det er behov for nye vedtekter for Jernbaneforum Nord, som ivaretar den nye 
sammensetningen. Nordland fylkeskommune har laget et utkast som ligger vedlagt.  

I forslaget til nye vedtekter er Regionrådene formelt tatt med i utvalget. Også 
sammensetningen av deltakelse og representasjon er mer fleksibel enn det var tidligere. 
Disse endringene ble spilt inn av administrasjonen i Salten Regionråd i vår, og er blitt 
hensyntatt ved det nye utkastet.  

Vedtektene skal behandles som sak ved neste møte i Jernbaneforum Nord – den 8. oktober 
2014. Frist for innspill er satt til 1. oktober 2014. 

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 5. september 2014 under AU-sak 49/14 g), og 
legger den frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd gir sin tilslutning til vedtektene for Jernbaneforum Nord. 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  Ingelin Noresjø  
Sekretariatsleder  prosjektleder samferdsel 
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Vedtekter for Jernbaneforum Nordland Sør 
Utkast til nye vedtekter for Jernbaneforum Nord  
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SR-sak 39/14 DISPONERING AV KOMPENSASJONSMIDLER FOR 
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. 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. 

BNF oppfordrer Salten Regionråd til å stille seg bak de tre pilarene som er foreslått av BNF. 

 

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 oppfordrer Salten Regionråd til å stille seg bak de tre pilarene som er foreslått av BNF. 

 

Vurdering 

I Regjeringens notifisering av differensiert arbeidsgiveravgift (13. mars 2014) løftes Bodø og 
Tromsø frem som de to viktigste bysentrene i nord. Begge byene er i sterk vekst og 
regjeringen har gitt byene tydelige forventninger og et tydelig ansvar for den framtidige 
utviklingen.  

Fordi at Bodø og Tromsø har befolkningsvekst “straffes” næringslivet i disse to byene med 
høyere arbeidsgiveravgift (7,9 %) enn resten av Nordland som har 5,1 % i arbeidsgiveravgift. 
Fra 1. juli ble også transport-, energi-, og finanssektoren straffet med 14,1 % 
arbeidsgiveravgift. Regjeringen har gitt løfter om at dette skal kompenseres, og i den 
forbindelse har regjeringen bevilget midler til Tjernfjellet, Finneidstraumen bru, Togstopp på 
Reitan og lengre kryssingsspor på Otteråga (Reitan). Samtlige prosjekter har hatt høy 
prioritet hos Salten-kommunene. 

Til tross for dette bør vi ikke sette oss tilbakelent av denne grunn. Næringslivet i Bodø alene, 
har betalt over 1 milliard kroner ekstra i arbeidsgiveravgift de siste 7 årene, og beløpet vil 
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øke de kommende årene. Vi må derfor stå sammen om at den nye ordningen skal være 
provenynøytral slik at kompensasjonsmidlene ikke avkortes i den kommende DA-ordningen. 

BNF har tatt til orde for å bruke de kommende DA-midlene på tre pilarer; finansiere ny 
rullebane «S2», bygge opp et teknologisk fakultet ved Universitetet i Nordland (UiN) og et 
såkornfond. 97 % av BNFs medlemmer stiller seg bak dette forslaget. 

For å realisere disse tre pilarene, må kompensasjonsordningen som blir lagt frem i 
kommende statsbudsjett være provenynøytral. Bodø og Tromsø har som kjent blitt avkortet i 
DA-midler de siste årene. 

Regionrådet bør diskutere om det bør satses på tre “tyngre” prosjekter som skal gi Bodø og 
regionen klare og synlige resultater i de kommende årene. Dette vil i så fall bety at en må 
redusere den søknadsbaserte rammen, og i den forbindelse bør søknadsbaserte midler 
versus programbaserte DA-midler diskuteres. 

Tidligere DA-pilarer er blant annet Universitetet i Nordland, Stormen Teater- og konserthus 
og Tunell gjennom Tjernfjellet. Felles for disse tre er at de er store “tunge” prosjekter som 
sannsynligvis ikke ville blitt realisert hadde det ikke vært for bidrag gjennom DA-midlene. 
Sistnevnte er foreløpig ikke realisert, men regjeringen har vedtatt oppstart av tunellbygging i 
2015. Alle disse pilarene er eksempler på store prosjekter som har gitt både Salten og 
Nordland synlige resultater som følge av DA-ordningen. 

Når det gjelder de nye foreslåtte pilarene vil alle tre kunne gi store ringvirkninger for både 
Salten og Nordland, og også Nord-Norge som landsdel. Ulempen ved å prioritere tre 
satsinger er at søknadsbaserte midler blir mindre eller i verste fall forsvinner. Dette kan være 
uheldig da vi ser at rammen til de nordligste fylkeskommunene reduseres med flere hundre 
millioner de kommende årene.  

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 5. september under AU-sak 42/14 og legger saken 
frem uten forslag til vedtak. Regionrådet bes å diskutere om regionen skal gi sin støtte til de 
tre foreslåtte pilarene. 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

Bodø, den 12.09..2014   

 

Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 

 

Trykt vedlegg: 

Brev fra Bodø Næringsforum til Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet  
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SR-sak 41/14 MØTE MED FYLKESRÅDET I NORDLAND 
   

Bakgrunn  

Samarbeidet og samhandlingen mellom fylkeskommunen og de syv regionrådene i fylket har 
over tid tatt ulike former. De regionale partnerskapene innebar for eksempel en relativt nær 
forbindelse mellom fylkeskommunen og regionene på politisk nivå. Det inngikk blant annet i 
avtalene et årlig møte mellom fylkesrådet og de enkelte regionråds styre-
/arbeidsutvalgsmedlemmer. Disse møtene ble av begge parter vurdert som verdifulle 
arbeidsmøte, både knyttet til temaene som inngikk i partnerskapsavtalene og som en fin 
anledning til formidling av informasjon og til drøfting av aktuelle politiske saker. 

Fylkesrådet har nå tatt initiativ til å reetablere disse møtene i en hensiktsmessig form.  

 

Beskrivelse 

Salten Regionråd er invitert til møte med fylkesrådet i Nordland den 30. september kl. 12.00-
14.00. Møtet er innpasset i de ordinære rådsmøtene fylkesrådet har på tirsdagene i Bodø. 

Møtene er tenkt som en anledning for kommunikasjon mellom politikerne på kommune-
/regionnivå og fylkesnivå. Det er ikke lagt opp til noen fast ramme innholdsmessig, agendaen 
vil avspeile aktuelle politiske saker knyttet til de respektive regionene.  

Vi er blitt bedt om å melde inn tema eller spørsmål som det er ønskelig å ta opp i møtet.  

 

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 5. september under AU-sak 49/14. AU foreslår at 
hele AU møter fylkesrådet og at følgende tema tas opp i møte mellom Salten Regionråd og 
fylkesrådet: 

• Videregående skoler 

• Samferdsel 

• Fylkeskommunens framtidige situasjon ift. kutt i statlige overføringer 

• Næringsutvikling og mineralutvikling 

• Samhandling mellom fylkeskommunen og regionrådet 

 

Regionrådet bes å komme med innspill til saker som ønskes tatt opp i møte med fylkesrådet. 

 

Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget møter fylkesrådet i Nordland på vegne av Salten Regionråd den 30. 
september 2014. 

Følgende saker tas opp med fylkesrådet: 
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………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

………………………………………………....... 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

Bodø, den 12.09.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
Sekretariatsleder 
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SR-sak 42/14 DRIFTSBUDSJETT 2015 FOR SEKRETARIATETS 
VIRKSOMHET – KOMMUNALE ANDELER  

 
Innledning 
De siste årene har rutinene for fastsetting av sekretariatets budsjett vært slik at de økono-
miske rammene for sekretariatets drift (driftstilskuddet fra kommunene) fastsettes gjennom 
behandling i septembermøtet i AU og SR, og at AU i oktober (evt. i novembermøtet) behand-
ler detaljert budsjett for kommende år innenfor de økonomiske rammer som da er vedtatt. I 
dette møtet i Arbeidsutvalget vil det også kunne legges fram detaljerte budsjett for den øvri-
ge virksomheten til Salten Regionråd. 

I henhold til vedtektenes § 8 skal budsjett for kommende år behandles innen 1. oktober. 

I forbindelse med prosessen omkring en felles interkommunal eierstrategi vil det bli forslått 
nye rutiner for hvordan budsjettbehandlingen for de interkommunale selskape-
ne/samarbeidene skal skje. Strategidokumentet vil imidlertid ikke bli endelig vedtatt av kom-
munene før til neste år.  

 

Driften av sekretariatet i 2015 
Ambisjonsnivået til Salten Regionråd vil ligge på samme nivå som fjoråret. Følgende utvik-
lingsoppgaver er aktuelle å løfte fram i tiden fremover.   

Det er en del oppfølgingsoppgaver som krever stor innsats: 

- oppfølging av Saltenstrategier  

- oppfølging av partnerskap med Nord-Norges Europakontor 

- prosjektet “Mulighetsstudier for Salten” 

- felles strategi for samarbeid og eierstyring  

- nettverksbygging / nettverksledelse 

Den høye administrative aktiviteten i regionrådets enheter tar mye tid (personalansvar, regn-
skap, organisering, oppdragsansvar, prosjektlederroller og service til resten av organisasjo-
nen). Vi er nå 10 ansatte, hvorav 2 er midlertidig ansatt. 

Sekretariatsleder har som mål å være aktiv ift nettverksbygging, i tillegg til å ta tak i og følge 
opp de mulighetene som ligger i Saltenstrategiene. Det er tre store satsninger som nå har et 
hovedfokus; oppfølging av partnerskap med Nord-Norges Europakontor, prosjektet “Mulig-
hetsstudier for Salten” og videre oppfølging omkring felles strategi for samarbeid og eiersty-
ring. I tillegg har vi et stort fokus på samferdsel (egen prosjektleder og budsjett), samt felles 
reiselivssatsing og fellesgodefinansiering for hele Salten. 

Budsjettet for 2015 er redusert med om lag 430.000 kroner i forhold til 2014. Hovedårsaken 
til denne reduksjonen er at tidligere sekretariatsleder går over til AFP 65 år fra 1. april 2015, 
og han vil da bli med i fordelingen på alle etatene fra april. I tillegg er en av de ansatte i sek-
retariatet gått ned i 50 % stilling. Det er for øvrig lagt inn forventet lønnsstigning, samt at 
reise- og transportkostnader er økt noe. Øvrige budsjettposter er lik budsjettet for 2014.  

Etter at Partnerskap Salten ble lagt ned har sekretariatet påtatt seg oppgaven med å drifte 
regionalt næringsfond. Regionalt næringsfond er nå lagt ned, men det er derfor ikke budsjet-
tert med tilskudd fra Nordland fylkeskommune i 2015, til forvaltning av fondet.  
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Totalt sett vil det i 2015 bli en liten reduksjon i den kommunale andelen fra samarbeidskom-
munene. Kommunene betaler ikke inn prosjektmidler til regionrådet da regionrådet i 2013 
fikk tilført 1,7 millioner kroner fra IRIS som erstatter tidligere prosjektmidler for regionrådet. 

Oppsummert 

- Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2015 2.579.000 kr 
- Internoverføring til sekretærstilling 100.000  kr 
- Sekretariatets andel av tilbakebetalt mva.  83.000 kr 
- Forventet renteinntekter  120.000 kr 
- Foreslått budsjettramme for sekretariatet 2.882.000 kr 
 
Bodø kommune gis et grunnfradrag i tilskuddet på 525.500 kr. før samlet tilskudd fordeles på 
kommunene etter folketall. Bakgrunnen for dette er trekk i rammetilskuddet til Bodø kommu-
ne som følge av momskompensasjonsordningen (ref. budsjettvedtak 2011). 

 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 5. september 2014, og legger den frem for Region-
rådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Budsjett 2015 for Salten Regionråd - sekretariatet, vedtas med en samlet ramme på 

2.882.000 kr.  

2. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2015 settes til 2.579.000 kr. 

3. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: 

Kommune Folketall Driftstilskudd Prosjektmidler Sum %
Bodø 49 731 1 405 530 0 1 405 530 54,5 %
Meløy 6 491 252 040 0 252 040 9,8 %
Gildeskål 2 023 78 550 0 78 550 3,0 %
Beiarn 1 075 41 740 0 41 740 1,6 %
Saltdal 4 690 182 110 0 182 110 7,1 %
Fauske 9 556 371 060 0 371 060 14,4 %
Sørfold 1 987 77 150 0 77 150 3,0 %
Steigen 2 579 100 140 0 100 140 3,9 %
Hamarøy 1 820 70 670 0 70 670 2,7 %

Sum 79 952 2 578 990 0 2 578 990 100,0 %

Pr. innbygger 32,26 0,00 32,26  
 

4. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fastsette detaljert driftsbudsjett for 2015 for sekretaria-
tet.  

 

Bodø, den 12.09.2014 

 

Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder
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KOMMUNENES INNBETALING TIL SR 
Sammenlignet med tidligere års innbe-
talinger 
 
 

          
  BUDSJETT 2015 

 

INNBETALING 2014   INNBETALING 2013 

Kommune Beløp Andel Økning kr Økning 

 

Beløp Andel Økning   Beløp Andel Økning 

      

 

  

 

              

Bodø 1 405 530,00 54,5 % -93 430,00 -6,2 % 

 

1 498 960,00 54,6 % -0,5 %   1 507 110,00 54,2 % 12,0 % 

Meløy 252 040,00 9,8 % -18 780,00 -6,9 % 

 

270 820,00 9,9 % -3,1 %   279 440,00 10,0 % 7,5 % 

Gildeskål 78 550,00 3,0 % -3 990,00 -4,8 % 

 

82 540,00 3,0 % -1,7 %   83 950,00 3,0 % 6,3 % 

Beiarn 41 740,00 1,6 % -2 490,00 -5,6 % 

 

44 230,00 1,6 % -4,0 %   46 050,00 1,7 % 6,8 % 

Skjerstad         

 

              

Saltdal 182 110,00 7,1 % -13 120,00 -6,7 % 

 

195 230,00 7,1 % -1,3 %   197 710,00 7,1 % 8,2 % 

Fauske 371 060,00 14,4 % -20 350,00 -5,2 % 

 

391 410,00 14,3 % -2,0 %   399 330,00 14,4 % 7,1 % 

Sørfold 77 150,00 3,0 % -4 360,00 -5,3 % 

 

81 510,00 3,0 % -3,1 %   84 080,00 3,0 % 8,1 % 

Steigen 100 140,00 3,9 % -4 860,00 -4,6 % 

 

105 000,00 3,8 % -4,1 %   109 520,00 3,9 % 6,9 % 

Hamarøy 70 670,00 2,7 % -3 020,00 -4,1 % 

 

73 690,00 2,7 % -1,5 %   74 840,00 2,7 % 8,1 % 

SUM 2 578 990,00 100,0 % -164 400,00 -7,3 % 

 

2 743 390,00 100,0 % 8,3 %   2 782 030,00 100,0 % 13,4 % 

             Merknad: 

Fra og med 2011er trekk i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet.  
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SR-SAK 43/14 FELLES ANSVAR I SALTEN – BUDSJETT 2015 
 

Godkjenning av budsjett for 2015 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i 
Salten, skal et ”Utvidet Regionråd” vedta handlingsplaner og budsjett. Med utvidet regionråd 
menes kommunene i Salten utvidet med 2 representanter fra hver av avtalekommunene 
utenfor Salten, dvs. Værøy og Røst 
 

Regionrådet vedtok 6. juni i år at kommunenes utgiftsandel for Felles Ansvar i 2015 settes til 
kr 1 568 235,- + deflator for 2015, og budsjett for 2015 er utarbeidet med bakgrunn i dette. 
Budsjettet er behandlet og godkjent av styret i Felles Ansvar den 19.august. 

Vedlagt følger forslag til budsjett for 2015. 

Under henvisning til foranstående legges saken frem fra styret i Felles Ansvar for utvidet 
Regionråd med følgende: 

 

Forslag til vedtak: 
Utvidet Regionråd vedtar budsjett for Felles Ansvar for 2015 med en kostnadsramme på 
1.568 235,- + deflator for 2015.  

 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Ingunn Dalen  
sekretariatsleder koordinator 



ADM. - FELLES ANSVAR I SALTEN BUDSJETT 2015

Side: 1 av 1

Arkiv: SR-sak 4314 - Vedlegg Kopi av 2015-Budsjett FA Dato:  12.09.2014 Sign: GH

  Salten Regionråd

Art ÅRSBUDSJETT Pro. 400 Pro. 405
nr. Konto navn 2015 Felles Ansvar i Salten FA - Ruskontrakt

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg 0,00
16210 Purregebyr 0,00
16500 Avgiftsliktig salg 0,00
16900 Fordelte utgifter 0,00
17000 Refusjon fra staten 0,00
17100 Sykepengerefusjon 0,00
17281 Tap Momskompensasjon 0,00
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -30 000,00 -15 000,00 -15 000,00
17300 Refusjon fra fylkeskommune 0,00
17500 Refusjon fra kommune 0,00
17700 Refusjon fra private 0,00 0,00
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner 0,00
17751 Refusjon fra Bodø kommune 0,00
17900 Internsalg (Tilsk. internoverf.til egne 0,00 0,00
18100 Overføring fra staten 0,00
18950 Overføring fra samarbeidskommun -618 000,00 -389 586 -228 414,00
18951 Overføring fra Bodø kommune -997 280,00 -615 754 -381 526,00
19000 Renteinntekter 0,00
19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00
19500 Bruk av bundne fond -170 000,00 -170 000,00
SUM INNTEKTER -1 815 280,00 -1 020 340,00 -794 940,00

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     1 125 000,00 590 000,00 535 000,00
10200 Lønn vikarer (sekretærbistand+ frila 0,00
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp 0,00
10500 Honorar (innberettes) 0,00
10813 Møtegodtgjørelse 0,00
10910 Pensjon 144 000,00 76 000,00 68 000,00
10980 Avtalefestet pensjon 11 100,00 5 900,00 5 200,00
10990 Arbeidsgiveravgift 109 000,00 56 000,00 53 000,00
11000 Kontorutgifter/rekvisita 23 000,00 13 000,00 10 000,00
11150 Bevertning 13 200,00 8 200,00 5 000,00
11160 Matvarer for salg 0,00
11200 Diverse materiell 0,00
11206 Kulturaktivitet 8% 0,00
11210 Varer for salg 0,00
11241 Gaver/velferd 3 500,00 2 000,00 1 500,00
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgaveplik 4 000,00 3 000,00 1 000,00
11300 Porto/telefon/faks/internett 30 000,00 15 000,00 15 000,00
11400 Markedsføring/profilering/annonser 30 000,00 25 000,00 5 000,00
11430 Representasjon/oppmerksomhet/ga 5 030,00 2 730,00 2 300,00
11470 Overføring til andre 0,00
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kur 23 000,00 23 000,00
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 70 000,00 40 000,00 30 000,00
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 12 000,00 10 000,00 2 000,00
11601 Kilometergodtgjørelse 32 100,00 23 000,00 9 100,00
11650 Telefon oppgavepliktig 0,00
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 28 000,00 20 000,00 8 000,00
11800 Strøm 0,00
11850 Forsikring 0,00
11853 Ulykkesforsikring 3 200,00 1 600,00 1 600,00
11900 Husleie 15 000,00 15 000,00 0,00
11950 Kontigenter/lisenser 8 500,00 7 000,00 1 500,00
12000 Inventar og utstyr 19 650,00 15 910,00 3 740,00
12005 Kjøp av programvare 0,00
12100 Leie av transportmidler 13 000,00 8 000,00 5 000,00
12600 Renhold 0,00
12700 Kjøp av tjenester 53 000,00 35 000,00 18 000,00
12701 Kjøp av bredbånd 0,00
12900 Internkjøp (prosj.støtte egne prosje 10 000,00 10 000,00
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 0,00
14000 Overføring til Staten 0,00
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 30 000,00 15 000,00 15 000,00
14291 Tapt momskompensasjon 0,00
14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00
14700 Overføring til andre 0,00
14720 Tap på krav 0,00
14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00
15000 Rente- og bankomkostninger 0,00
15030 Kurstap 0,00
15300 Dekning av tidligere års merforbruk 0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond (256 0,00
15500 Avsetning til bundne fond (2510…. 0,00
15800 Overskudd (+) 0,00
SUM UTGIFTER 1 815 280,00 1 020 340,00 794 940,00

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter års 0,00 0,00 0,00
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SR-sak  44/14  MØTEPLAN 2015 
Følgende møteplan foreslås for år 2015: 
 
Organ Ukedag Dato Sted 
AU torsdag 5. februar  
SR torsdag/fredag 19. og 20. feb. Brussel  
AU fredag 17. april  
AU fredag 22. mai  
SR torsdag/fredag 4. og 5. juni Gildeskål 
AU fredag 4. september  
SR torsdag/fredag 24. og 25. sept. Steigen 
AU fredag 9. oktober  
AU fredag 6. november  
SR torsdag/fredag 19. og 20. nov. Fauske 
 

  
Vedlagt følger oversikt over de steder vi har hatt Regionrådsmøte tidligere.  
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 5. september 2014 under AU-sak 45/14, og legger 
den frem for regionrådet med følgende  

 
Forslag til vedtak:  
 
Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2015: 
 
Organ Ukedag Dato Sted 
AU torsdag 5. februar  
SR torsdag/fredag 19. og 20. feb. Brussel  
AU fredag 17. april  
AU fredag 22. mai  
SR torsdag/fredag 4. og 5. juni Gildeskål 
AU fredag 4. september  
SR torsdag/fredag 24. og 25. sept. Steigen 
AU fredag 9. oktober  
AU fredag 6. november  
SR torsdag/fredag 19. og 20. nov. Fauske 
 

Møtet i Brussel kombineres med møte med Nordlandsbenken på Stortinget den 18. februar 
2015 i Oslo. 
 

Bodø, 12.9.2014 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator
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Regionrådet har tidligere hatt møte på følgende steder (1995 - 2014): 
 
Beiarn: 17.09.98 Beiarn Turistsenter 19.09.08 Beiarn Turistsenter 

19.09.02 Breivik, Salten Skogselskap 09.06.11 Beiarn Turistsenter 
 22.09.05 Beiarn Turistsenter 05.06.14 Moldjord skole 
 
Bodø: 08.06.95 Bodø Rådh./ Landego Fyr 19.02.04 Saltstraumen Hotell 
 16.11.95 Central Hotell 08.07.05 Radisson SAS 
 21.11.96 Saltstraumen Hotell 22.02.07 Saltstraumen Hotell 
 20.11.97 Skagen Hotell 05.06.08 Kjerringøy Brygge 
 18.11.99 Saltstraumen Hotell 19.11.09 Saltstraumen Hotell 
 21.02.01 Saltstraumen Hotell 24.11.11 Saltstraumen Hotell 
 22.04.02 Høgskolen i Bodø (dagm.) 14.06.12 Radisson SAS  

28.04.03 Radisson SAS (dagm.) 21.11.13 Kjerringøy Brygge 
 

Fauske: 29.02.96 Sulitjelma Hotell 18.11.04 Sulitjelma Hotell 
 25.02.98 Fauske Hotell 23.02.06 Fauske Hotell  
 19.11.92 Fauske Hotell 20.11.08 Fauske Hotell 
 08.06.99 Fauske, Arjeplog, Ballastviken 25.11.10 Sulitjelma Hotell 
 24.02.00 Sulitjelma Hotell 22.11.12 Fauske Hotell 

21.02.02 Fauske Hotell 
  
Gildeskål: 12.06.97 Kunnsk.sent./Salmon Islands 23.09.10 Arnøy Brygge 
 25.05.00 Kunnsk.sent./Salmon Islands 19.09.13 Arnøy Brygge 

20.02.03 Hamn Fiskeferie 
 07.06.07 Krokholmen 

 
Hamarøy: 23.02.95 Hamarøy Hotell 23.11.06 Hamarøy Hotell 
 04.06.98 Tranøy Fyr 17.09.09 Hamarøy Hotell 
 20.09.01 Hamarøy Hotell 20.09.12 Hamsunsentr/Tranøy 

10.06.04 Edvardas Hus m.fl. Tranøy  
 

Meløy: 26.09.96 Ørnes Hotell 22.11.07 Ørnes Hotell 
 23.09.99 Halsa Gjestegård 10.06.10 Meløya  
 06.07.02 Meløy Energi /Ørnes Hotell 18.09.14 Glomfjord 

23.09.04 Meløya  
  
Saltdal: 06.03.97 Global Hotell Polarsirkelen 24.11.05 Nordland Nasj.parksenter 
 11.03.99 Rognan Hotell 21.02.08 Rognan Hotell 
 22.11.01 Rognan Hotell 10.02.11 Rognan Hotell 
 20.11.03 Rognan Hotell 28.02.13 Rognan Hotell 
 
Skjerstad: 21.09.95 Ljøsenhammeren seter 25.09.03 Skjerstad Fjordstue 

21.09.00 Skjerstad Fjordstue 
 
Steigen: 18.09.97 Steigen Gjestegård 08.06.06 Engeløystua 
 07.06.01 Løvøya 11.06.09 Engeløystua 

05.06.03 Kvinneuniversitetet Nord 22.09.11 Røssøy Feriesenter 
 
Sørfold: 06.06.96 Rådh.Straumen/Kobbelv Vertshus 20.09.07 Kobbelv Vertshus 
 19.11.98 Kobbelv Vertshus 18.02.10 Kobbelv Vertshus  

23.11.00 Kobbelv Vertshus 16.02.12 Kobbelv Vertshus 
21.11.02 Rådh.Straumen/Kobbelv Vertshus 20.02.14 Kobbelv Vertshus 

 17.02.05 Kobbelv Vertshus   
  
Oslo: 21.09.06 Radisson SAS Oslo Plaza 19.02.09 Rica Victoria Hotel 
 
Narvik: 07.06.13 Rica Hotel Narvik 
 
Svolvær: 27.11.14 Thon Hotel Lofoten 
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SR-sak 45/14 OPPNEVNING AV VARAREPRESENTANT TIL 
STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER 

   

Beskrivelse 

Salten Regionråd vedtok i 2004 å gå inn i stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter (SR-sak 
33/04). Regionrådet vedtok samtidig at Salten Friluftsråd skulle representere Regionrådet i 
stiftelsens fagråd.  

Salten Friluftsråd har møtt i Rådet med administrativ ledelse. Dette er begrunnet i 
vedtektene, der det heter at rådet skal gi anbefalinger og veiledning til styret i faglige 
spørsmål som omfatter drift og forvaltning av senteret.   

Regionrådet fattet i november 2011 følgende vedtak: 

“Som representant for Salten Regionråd i Rådet for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter 
for valgperioden 2011 – 2015 velges Trond Loge med Finn-Obert Bentsen som vara.” 

 

Valg av ny vara 

Finn-Obert Bentsen ble i juni i år valgt inn i stiftelsens styre, og kan dermed ikke lenger møte 
som vara for Trond Loge. 

Valgkomiteen er bedt om å komme med forslag til ny vara til regionrådets møte.  

Innstilling legges frem av valgkomiteen i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  

Som vararepresentant for Trond Loge i Rådet for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter i 
inneværende valgperiode frem til høsten 2015 velges 

.……………………………….   

 

Bodø, den 12.9.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
Sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 46/14 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 Fauske kommune ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Kommunal mineralskatt 
 
Fauske kommunestyre har den 19. juni 2014 fattet vedtak i sak 063/14 hvor de anmoder 
regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir kommunene en varig andel av 
verdiskapningen innenfor mineralutvinning.  
 
Flere av kommunene i Salten besitter store verdifulle mineralforekomster og vil også nyte 
godt av at en slik skatt innføres. Det er derfor viktig at Salten Regionråd gir sin tilslutning til 
vedtaket.  
 
Fauske kommune vil orientere nærmere om saken i regionrådets møte. 
 
 
Forslag til vedtak: 
Flere av kommunene i Salten besitter store og verdifulle mineralforekomster som er viktig for 
verdiskapningen i Salten og Nordland. Salten Regionråd gir derfor sin tilslutning til vedtak 
fattet av Fauske kommunestyre den 19. juni 2014 i sak 063/14 vedrørende innføring av en 
kommunal mineralskatt, og anmoder regjeringen om å innføre en mineralskatt som gir 
kommunene en varig andel av verdiskapningen innenfor mineralutvinning. 
 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg 
Sakspapir Fauske kommune journalpostid: 14/4372 
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SR-sak 47/14 ORIENTERING OM STATUS FOR PROSJEKTET 
“MULIGHETSSTUDIER FOR SALTEN” 

   

Salten Regionråd har vedtatt å sette i gang et prosjekt for å utrede en framtidsrettet og 
robust organisering av kommunal sektor i Salten. Utgangspunktet er regjeringens bebudede 
ønske om å få på plass en ny kommunereform for å skape større og mer robuste 
kommuner. Et vedtatt utredningsprogram ligger til grunn for arbeidet og skal berøre et bredt 
sett av temaer.  

Kostnadsrammen for prosessen er beregnet til om lag 1.386.000 kroner. 

Det vil bli gitt en orientering om status og framdrift for prosjektet i regionrådets møte. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen    
Sekretariatsleder   
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Utredningsprogram “Mulighetsstudier for Salten”  
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SR-sak 48/14 FYLKESMANNENS ROLLE I KOMMUNEREFORMEN 
I NORDLAND 

   

Regjeringen har besluttet at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av 
kommunereformen, og ser det som ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS 
regionalt om gjennomføringen. Regjeringen har forutsatt at de lokale/regionale prosessene 
startes opp høsten 2014 og avsluttes ved utgangen av 2016. Det er derfor lagt opp en stram 
framdrift og det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser. 

Fylkesmannen kommer til regionrådets møte fredag 19. september og informerer om 
fylkesmannens rolle og om deres planer rundt prosessen framover. De vil være til stede i 
hele møtet og ønsker innspill fra regionrådet om videre prosess i Salten og om samarbeidet 
med fylkesmannen og KS. 

Ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og Robert Isaksen (rådgiver) deltar på vegne av 
fylkesmannen. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 12.09.2014 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen    
Sekretariatsleder   
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Utredningsprogram “Mulighetsstudier for Salten”  
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