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MØTE I REGIONRÅDET 19. – 20. SEPTEMBER 2013  

 GILDESKÅL 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Gildeskål 
13:00 – 17.15   Reiseliv  

1300 – 1315        REISELIV OG OPPLEVELSER I NORGE, Kai Erik Breivoll Nordland fylkeskommune 
1315 – 1330        REISELIV OG OPPLEVELSER I NORD-NORGE, Kai Erik Breivoll Nordland fylkeskommune 
1330 – 1400        REISELIV OG OPPLEVELSER I NORDLAND, Liv Rask Sørensen, Nordland fylkeskommune 
1400 – 1415        PAUSE 
1415 – 1445        REISELIV OG OPPLEVELSER, BODØ I SALTEN, Ann-Kristin Rønning Nilsen, Visit Bodø 
1445 – 1515  REISELIV I HAMSUNS RIKE, Bente Næss og Frank Olsen 
1515 – 1545 PAUSE 
1545 – 1615        MULIGHETSROMMET I SALTEN, Liv Rask Sørensen, Nordland fylkeskommune 
1615 – 1715        DISKUSJON 
 
 

SR-sak  25/13 Referat fra forrige møte 
SR-sak 26/13 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmannsgruppa 

SR-sak  27/13 Saltentinget  
SR-sak  28/13 Driftsbudsjett 2014 for sekretariatets virksomhet – kommunale andeler 
SR-sak 29/13 Etablering av tiltaket “Felles Ansvar – Ruskontrakter” 
SR-sak  30/13 Kontingent 2014 for Salten Kultursamarbeid  
SR-sak 31/13 Videreføring av Filmfest Salten 
SR-sak  32/13 Møteplan 2014     
SR-sak 33/13 Røsvik Bo- og behandlingssenter 
SR-sak  34/13 Arbeidsutvalgets sammensetning - vedtektsendring 
SR-sak 35/13 Tilskudd fra Iris fond – retningslinjer for bruk 
SR-sak  36/13 Høring: Helse Nord RHF – Prosjekt kompetanseutfordringer som følger 

av samhandlingsreformen 
SR-sak 37/13 Innmeldte saker fra kommunene 

a) Steigen kommune v/ordfører: Utvikling av ytre kystvei  

   
 
Praktiske opplysninger 
Møte torsdag på Tormodbrygga, Inndyr.  Overnatting og møte fredag på Arnøy Brygge. 

Torsdag 19. september 12.00 Lunsj Tormodbrygga, Inndyr 
 13.00 Møtestart – Tema reiseliv 
 15.15 Kaffepause med litt mat 
 17.15 Møteslutt 
 17.30 Avreise med Elias Blix fra Inndyr 
 19.00 Middag, Arnøy Brygge 

Fredag 20. september 08.00 Frokost  
 09.00 Møtestart (SR-sakene 25/13 – 37/13) 
 13.30 Lunsj 
 14.15 Avreise med Elias Blix til Inndyr 
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SR-sak 25/13 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 6. – 7. juni 2013.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Referat fra møte i Salten Regionråd 6. – 7. juni 2013 godkjennes. 

 

 

 

Bodø, 13.9.2013 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 



   
  

   
 
 
REFERAT  

FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK 

 
Til stede: Monika Sande  Beiarn 

 Håkon Sæther  Beiarn 
 Ole Petter Nybakk  Beiarn  

 Ole H. Hjartøy  Bodø  (torsdag)     
 Rolf Kåre Jensen  Bodø  

Trud Berg  Bodø (torsdag) 

 Siv Anita J.Brekke  Fauske   
 Jørn Stene  Fauske  

 Petter J. Pedersen  Gildeskål   
Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål    

 Rolf Steffensen  Hamarøy     
 Jan-Folke Sandnes  Hamarøy  

Elin Eidsvik  Hamarøy 

 Per Swensen  Meløy 

 Finn-Obert Bentsen  Saltdal 
Bjørnar Brændmo  Saltdal 
Mary-Ann Meisler  Saltdal 

 Asle Schrøder  Steigen  
 Roy Hanssen  Steigen  

 Lars Kr. H. Evjenth  Sørfold   
 Turid Willumstad  Sørfold   
 Torbjørn Winther  Sørfold   
 

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen  Salten Regionråd    
 Heidi Robertsen  Salten Regionråd  
 Igor Borisov  Hospitant Hamarøy 
  
  
  
I forkant av regionrådsmøtet var Salten Regionråd og Ofoten Regionråd samlet til fellesmøte fra 
torsdag til fredag formiddag på Rica Hotel Narvik og Narvik Rådhus. Her ble mineralpolitikk, 
samferdsel og mulige samarbeidsområder drøftet i tillegg til at Høgskolen i Narvik presenterte 
seg. 
 
Salten Regionråd sitt møte startet fredag kl 10.30 ved Høgskolen i Narvik. Rektor og direktør 
ønsket regionrådet velkommen. 
Rolf Steffensen ledet møtet. Det var ingen merknader til innkallingen.  

 

 
 

SR-SAK 16/13  REFERAT FRA FORRIGE MØTE 

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013. 
 

Enstemmig vedtak: 
Referat fra møte i Salten Regionråd 28. februar – 1. mars 2013 godkjennes.  
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SR-SAK 17/13 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS  

ORGANISASJON 

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013. Kjersti Bye Pedersen orienterte spesielt om pkt. a1.  

 
a. Orientering fra sekretariatet: 

1. Studietur til Brüssel 12. – 15. mai 2013 
2. Interkommunal eierstrategi Salten 
3. Ungdommens Saltenting 
4. Regionalt næringsfond Salten 2013 
5. Regionrådsmøte i september 
6. Barents Veg Forening – medlemskap 
7. Salten Friluftsråd nominert til Årets Friluftsråd 

 
Tiltakene under regionrådet: 
b. Salten Kultursamarbeid 
c. Salten Friluftsråd 
d. Felles Ansvar i Salten 

 
b.   Rådmannsgruppa hadde ikke møte i forkant, og dermed ikke noe å orientere om.  

 
c. Orienteringer fra komunene 
  
 

Enstemmig vedtak:  
Tatt til orientering. 

 

 
 

SR-SAK 18/13  ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2012 

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.  

 

Enstemmig vedtak:  
Salten Regionråd godkjenner ”Årsmelding og regnskap for 2012” med et samlet 
regnskapsmessig mindreforbruk på 124 618,41 kr.  
 
Årets resultat (summen av mindreforbruk og merforbruk) på de ulike prosjektene disponeres 
som følger: 
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SR-SAK 19/13 ÅRSRAPPORT FELLES ANSVAR I SALTEN  

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.  
 

Enstemmig vedtak: 

1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport og regnskap for 2012 for Felles Ansvar i  
Salten.  

2. Kommunenes utgiftsandel for 2014 settes til 940.000 kr + deflator for 2014.  

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2013: 
Håkon Sæther, styreleder samarb.komm.(på valg i 2015) 
Geir Ove Heir   Politiet (på valg i 2015) 
Mona Hammerfjeld  Konfliktrådet (på valg i 2014) 
Else Marie Torp   leder levekårskomite Bodø kommune (på valg i 2014) 

 

 

 

SR-SAK 20/13 SALTEN OLJE- OG GASSUTVALG – PETROSTRATEGIER FOR SAL-

TEN OG AKTIVITETSPLAN FOR 2013 

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.  
 
Forslag til nytt pkt 1. fra Fauske kommune: 
Salten Regionråd vedtar Petrostrategi for Saltenregionen slik den foreligger. Bodøregionen 
endres til Saltenregionen i hele dokumentet. 
 
Forslaget fikk 4 stemmer, og falt. 
 
Forslag til nytt pkt 4. fra Sørfold kommune: 
I dokumentet innarbeides begrepet Saltenregionen/Bodøregionen der begrepet Bodøregionen 
er brukt. 
 
Forslaget ble satt opp mot opprinnelig forslag til vedtak. 
Forslag fra Sørfold ble vedtatt med 9 mot 4 stemmer. 
 
Forslag til nytt pkt 3. fra Beiarn kommune: 
Petter Jørgen Pedersen tas inn i styringsgruppa i Salten olje- og gassutvalg. 
 
Forslag fra Beiarn ble enstemmig vedtatt. 
 
Hele vedtaket ble deretter tatt opp til votering og det protokolleres følgende 

Enstemmig vedtak: 

1. Salten Regionråd vedtar Petrostrategi for Saltenregionen/Bodøregionen slik den forelig-
ger. 

2. Aktivitetsplan 2013 vedtas slik den foreligger med den endring at det i innledningen inn-
tas opplysning om Gildeskål kommunes politiske referansegruppe. 

3. Petter Jørgen Pedersen tas inn i styringsgruppa i Salten olje- og gassutvalg. 

4. I dokumentet innarbeides begrepet Saltenregionen/Bodøregionen der begrepet Bodøre-
gionen er brukt. 

 

 
 

SR-SAK 21/13 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KLAGENEMND I SALTEN 

REGIONRÅD 

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.  
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Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd oppnevner følgende medlemmer og personlige varamedlemmer som klage-
nemnd for Regionalt næringsfond Salten: 

  

Medlemmer Personlige varamedlemmer 

Turid J. Willumstad, Sørfold Lars Kr. H. Evjenth, Sørfold 

Petter Jørgen Pedersen, Gildeskål Hilde F. Johansen, Gildeskål 

Asle Schrøder, Steigen Kjersti Olsen, Steigen 

 
Som leder og nestleder i klagenemnda velges henholdsvis: 
Turid J. Willumstad  og Petter Jørgen Pedersen. 
Oppnevnelsen gjelder inneværende valgperiode. 
Klagenemnda styrer i henhold til vedtatt reglement. 
Sørfold kommune påtar seg sekretariatet for klagenemnda. 
 
 

 

SR-SAK 22/13 ORGANISERING AV STUDIESENTERVIRKSOMHETEN I SALTEN 

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013.  
 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å behandle saken før 1.september 2013. Rådsmanns-
utvalget bes om komme med forslag til innstilling innen 16. august 2013. 
 

 

 

SR-SAK 23/13 ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING - DISKUSJONSSAK   

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013. 
 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidsutvalget legger fram en sak til regionrådet i møtet i september 2013, med de innspill 
som framkom i møtet. 
 
 
 

SR-SAK 24/13 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE 

Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2013. 
 
 

a) Fra Fauske kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 

Regjeringens mineralstrategi 

 

Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd viser til vedtak i Fauske kommunestyre i sak 029/13. Salten Regionråd gir 
sin støtte til at Fauske kommune jobber for å etablere et kompetansesenter for mineralnæ-
ringen, på Fauske.  
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Møtet slutt kl 13.00.  

Neste ordinære møte i SR blir 19 – 20. september 2013 i Gildeskål.  

 

Bodø, den 10.6.2013 

Salten Regionråd 

 
Rolf Steffensen (sign.) Kjersti Bye Pedersen 
leder  sekretariatsleder 

 
Heidi Robertsen 
referent  
 
 
 
Arkiv: SR/2013 - Dokument: sr130607 - referat 
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SR-sak 26/13 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. Interkommunal eierstrategi i Salten 
Prosjektet «Interkommunale eierstrategier» hadde anbudsfrist 31. mai kl. 14:00. Ved 
fristens utløp var det kommet inn to anbud; BDO og Advokatfirmaet NORDIA. Sist-
nevnte vant konkurransen. Det vil bli gitt en underveis-presentasjon i AU-møtet 8. no-
vember. Det tas sikte på at en fullstendig rapport presenteres i regionrådets møte i 
november. 

2. Utredning Fjordveien 
Beiarn kommunestyre har i brev av 18. juni 2013 bedt Nordland fylkeskommune om å 
besørge at Statens Vegvesen utreder en realisering av Fjordveien med tanke på nyt-
teverdi for hele regionen, samt fremlegge et pålitelig kostnadsoverslag for en eventu-
ell realisering av veien. 

3. Møte med Avinor vedrørende utforming av nordområdestrategi 
Nestleder i regionrådet, Ole H. Hjartøy, har deltatt på møte med fylkeskommunen og 
Avinor. Avinor ønsket innspill på utviklingstrekk i næringsliv, befolking, senterutvikling 
og andre forhold som vil kunne påvirke fremtidig flyplasstruktur i Nordland. Møtet er 
et ledd i Avinor sitt arbeid med å utvikle en egen nordområdestrategi. 

4. Oppnevning av representanter til OSO 
Følgende representanter til er foreslått av rådmannsgruppa til det nye OSO: 
Faste medlemmer; (3 stk) 

• Elisabeth Larsen, rådmann I Saltdal 
• Mona Karlsen, rådgiver I Bodø kommune  
• Ole Reidar Sollund, kommunalsjef Fauske kommune 

Vara; (4 stk) 
• Bente Sundsfjord, Gildeskål  
• Jarand Gjestland, Sørfold 
• Raymond Dokmo, Bodø 
• Siv Johansen, Steigen 

OSO har sitt konstituerende møte den 24. september. 
 

B. SALTEN KULTURSAMARBEID    

1. Daglig leder slutter 
Daglig leder i Salten Kultursamarbeid har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. ok-
tober, og flytter til Bergen. Utlysing av stillingen avhenger av vedtak i SR-sak 30/13. 

2. Den kulturelle spaserstokken 2013. 
I månedsskiftet september-oktober skal Eirin Edvardsen og Sissel Horndal på turne 
med historiefortelling og bilder. Temaet er samisk. I begynnelsen av november skal 
Henning Gravrok og Bjørn A. Drage på turné med nordnorske folketoner på klaver og 
saksofon.  
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3. Kulturell knagg/Musikal. 
Bodø har den kulturelle knaggen de neste to år, i forbindelse med åpning av «Stor-
men». Kulturskolene i Salten skal produsere en Saltenmusikal for og med barn og 
unge som skal fremføres i åpningsperioden for Stormen. Produksjonen har fått titte-
len “Salt-stæmma”. Bård Bergrabb er engasjert i 40% stilling som prosjektleder. Kris-
tian Winther skal skrive manus, Maja Brøndmo skal være koreograf, og de to scene-
instruktørene i Salten deltar også i produksjonen.  

C.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
1. Virkningen av tilrettelegging av turløyper 

Salten Friluftsråd har mottatt 480.000,- fra Gjensidigestiftelsen for å undersøke hvor-
dan merking og skilting påvirker folks motivasjon for aktivitet og faktiske aktivitet. Ar-
beidet inngår i PhD arbeidet. 

2. Folkehelse og nærmiljøkvaliteter 
Friluftsrådet er sammen med Universitetet ansvarlig for et kompetansegivende kurs i 
Folkehelse og nærmiljøkvaliteter med fokus på nærfriluftsliv. Alle som deltar på kur-
set skal gjennomføre et praktisk prosjekt i sin kommune. Det er påmeldt 22 kommu-
neansatte på kurset. Majoriteten av disse kommer fra Salten.  

3. Kraftig satsing på turstier 
Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune bidrar med midler til skilting og an-
nen enkel tilrettelegging av turstier i Nordland.  Salten Friluftsråd har bidratt til infor-
masjon og dialog med medlemskommunene, i tillegg til å koordinere søknader. Samt-
lige Salten-kommuner ønsker midler til turstier. Ordningen innebærer et løft for tilret-
telegging av turstier i hele regionen. Se her for fordeling av midler 

4. Robuste Saltenonga – helsefremmende barnehager, nytt tilbud til kommunene 
Samtlige Salten-kommuner har nå takket ja til videreført samarbeid om helsefrem-
mende barnehager. Hovedtema er mat, fysisk aktivitet og naturopplevelse. Første 
storsamling for ti utnevnte deltakerbarnehager er 24.-25. september på Storjord i 
Saltdal. 

5. Antisutreprisen 2013 
Salten Friluftsråd er en antisutreorganisasjon, og hver høst utnevner Salten Frilufts-
råd en antisutrehelt. Vedkommende organisasjon eller person må ha utført krevende 
oppgaver på en usutrete måte. Forslag til årets antisutrehelt sendes: 
trond.loge@salten.no 

6. Sykkelløftet 
Alle kommunene i Salten, med unntak av Steigen og Gildeskål, har inngått sykkelløf-
tet. Alle deltakende kommuner skal rapportere minimum tre gjennomførte tiltak i 2013 
og tre tiltak planlagt for 2014. Siste frist for å melde inn tiltak settes til 01.11.13. In-
formasjonen sendes til bjorn.godal@salten.no. Kommunene karaktersettes etter 
oppnådde resultater og planlagte tiltak. Dette framlegges i novembermøtet i region-
rådet. 

7. Basecamp Salten 2013 
Helga 6.-8. september blei Basecamp Salten gjennomført i Øvre Valnesfjord. 120 
ungdommer fra Hamarøy, Steigen, Sørfold, Fauske, Bodø, Beiarn og Gildeskål fikk  
velge mellom 10 hovedaktiviteter. Salten Friluftsråd bidro med seilkurs.  Stor takk til 
Fauske kommune for vel gjennomført arrangement. Se nyhet på 
www.salten.no/friluftsrad 

  

D. FELLES ANSVAR I SALTEN  

Koordinator for Felles Ansvar har sagt opp sin stilling for å gå over i ny stilling som 
daglig leder for Statens Barnehus i Bodø. Stillingen lyses ut med søknadsfrist i begyn-
nelsen av oktober. 

https://post.bodo.kommune.no/owa/redir.aspx?C=67f67ddf3f2348c5906c388b3f28f7b5&URL=http%3a%2f%2fwww.salten.no%2fprosjekt%2fmerkeprosjektet.html
mailto:trond.loge@salten.no
https://post.bodo.kommune.no/owa/redir.aspx?C=67f67ddf3f2348c5906c388b3f28f7b5&URL=mailto%3abjorn.godal%40salten.no
http://www.salten.no/friluftsrad
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Det vises for øvrig til SR-sak 29/13. 

  
 
 

 
SR-sak 17/13-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  

Tatt til orientering. 

 

 

Bodø, den 13.9.2013 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 27/13 SALTENTINGET 
  

 Bakgrunn 
I etterkant av Saltentinget 2012 ble det, som tidligere år, gjennomført en evaluering ved hjelp 
av Questback. Link til spørreskjema ble sendt ut til alle politiske deltakere, til sammen 164 
stykker. Svarprosenten denne gang ligger på 63, en liten forbedring i forhold til 2010 da den 
lå på 59. 
 
Hovedtema på Saltentinget var Nordområdepolitikk og Saltenstrategier. Alle fore-
dragsholderne har fått god score på evalueringen, det samme har gjennomføringen av 
arrangementet fått. 90 % av de som har svart mener at Saltentinget bør gå over 2 dager, og 
85% mener at det bør arrangeres minst 2 ganger i valgperioden. Bare 2,9% mener at vi skal 
slutte å arrangere Saltenting. 
 
Det kom også inn en del innspill på ting som kan forbedres, og forslag til tema for neste 
Saltenting. Mange innspill foreslår samferdsel og næringsutvikling som aktuelle tema, og 
dette harmonerer bra i forhold til nye Saltenstrategier.   

 
Beskrivelse 
I forbindelse med oppsett av møteplan for 2014, er det naturlig å ta opp spørsmål om det 
skal arrangeres Saltenting i løpet av året.  
Saken ble drøftet i Arbeidsutvalgets møte 6. september 2013, og det var her et ønske om å 
ta med hele Regionrådet på en drøfting. 
 
Tidligere år har Saltentinget vært lagt til mars eller oktober. Fra sekretariatets side er det 
ønskelig at det legges til høsten. 
 
Økonomi 
Da Saltentinget ble arrangert i 2012 måtte kommunene betale en egenandel på kr 1.300,- pr. 
deltaker i tillegg til reiseutgifter og møtegodtgjørelse. Arrangementet fikk økonomiske bidrag 
fra IRIS Salten med kr 150.000,- og Nordland fylkeskommune med kr 54.444,-.  
 
Vurdering 
Saltentinget blir oppfattet som en viktig arena for lokalpolitikerne i regionen, der de kan ta del 
i en felles politikkutforming og ikke minst bli kjent med hverandre over kommunegrensene. 
Det bidrar også til en bedre forankring av regionrådets arbeid ute i kommunene. 
 
Med bakgrunn i tilbakemeldinger gitt under evalueringen av forrige Saltenting, vil 
sekretariatet foreslå at det legges opp til to Saltenting også i denne valgperioden, og at det 
andre gjennomføres i oktober 2014. 
 
En alternativ mulighet som ble drøftet i Arbeidsutvalget, er å arrangere et fellesmøte for 
formannskapene i Salten i 2014. Antall politiske deltakere vil da kunne reduseres fra 209 til 
59, med de reduserte kostnader som dette innebærer. 
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Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget drøftet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 54/13, og legger den 
frem for Regionrådet uten innstilling. 

   

 

Bodø, den 13.9.2013 

 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 41/13 DRIFTSBUDSJETT 2014 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 
novembermøtet i regionrådet vil det også kunne legges fram detaljerte budsjett for den øvri-
ge virksomheten til Salten Regionråd. 
 

Driften av sekretariatet i 2014 
Det antas at ambisjonsnivået til Salten Regionråd vil ligge på om lag samme nivå som fjor-
året. Ny sekretariatsleder er på plass, nye Salten-strategier er vedtatt, og av denne grunn er 
det grunn til å tro at nye utviklingsoppgaver kan være aktuelle å løfte fram i tiden fremover.   

Det er en del oppfølgingsoppgaver som krever stor innsats: 

- oppfølging av Saltenstrategier  

- oppfølging av regionalt næringsfond  

- nettverksbygging / nettverksledelse 

Den høye aktiviteten i regionrådets enheter tar mer og mer tid av sekretariatets disponible tid 
(personalansvar, regnskap, organisering, oppdragsansvar, prosjektlederroller og service til 
resten av organisasjonen). I tillegg er det slik at Nordland fylkeskommune bruker regionrådet 
i mange sammenhenger ifm ulike saker de ønsker å drøfte med kommunene i Salten. Det er 
begrenset kapasitet i sekretariatet (3 stillinger) til saksbehandling for AU og SR, (hørings-
uttalelser, strategisk planlegging og kontakter), samt utadvent informasjonsvirksomhet og 
deltakelse i viktige fora. Sekretariatsleder har som mål å være aktiv ift. nettverksbygging, 
reise ut til kommunene for å bli kjent med disse, i tillegg til å ta tak i og følge opp de mulighe-
tene som ligger i Saltenstrategiene. 

Budsjettet for 2014 er økt med ca. 374.000 kroner i forhold til 2013. Hovedårsaken til denne 
økningen er at lønnskostnadene til sekretær er budsjettert fullt ut i sekretariatets budsjett. 
Det inntektsføres imidlertid en internoverføring fra de andre underutvalgene for å delfinansie-
re stillingen. Dette er den mest korrekte måten å budsjettere på. I tillegg er det lagt inn for-
ventet lønnsstigning, samt at transportkostnadene er økt med 13.000 kroner. Øvrige bud-
sjettposter er lik budsjettet for 2013.  

Etter at Partnerskap Salten ble lagt ned har sekretariatet påtatt seg oppgaven med å drifte 
regionalt næringsfond. Dette medfører at det er budsjettert med 217.500 kroner i tilskudd fra 
Nordland fylkeskommune, som skal gå til drift av regionalt næringsfond. Totalt sett bidrar 
dette til at tilskuddet fra kommunene for 2014 ikke økes, men blir noe redusert. 

I 2013 valgte kommunene å ikke betale inn prosjektmidler til regionrådet. Regionrådet har 
fått tilført 1,7 millioner kroner fra IRIS som erstatter tidligere prosjektmidler for regionrådet. 
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Oppsummert 

- Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2014 2.743.000 kr 
- Tilskudd fra NFK til drift av regionalt næringsfond (internoverføring) 217.500 kr 
- Internoverføring til sekretærstilling 155.000  kr 
- Sekretariatets andel av tilbakebetalt mva.  79.000 kr 
- Forventet renteinntekter  120.000 kr 
- Foreslått budsjettramme for sekretariatet 3.315.000 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). 

 
Arbeidsutvalgets behandling 
 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 41/13 og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Budsjett 2014 for Salten Regionråd - sekretariatet, vedtas med en samlet ramme på 

3.315.000 kr.  

2. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av sekretariatet for 2014 settes til 2.743.500 kr. 

3. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: 

 

Kommune Folketall Driftstilskudd Prosjektmidler Sum %
Bodø 49 203 1 498 960 0 1 498 960 54,6 %
Meløy 6 582 270 820 0 270 820 9,9 %
Gildeskål 2 006 82 540 0 82 540 3,0 %
Beiarn 1 075 44 230 0 44 230 1,6 %
Saltdal 4 745 195 230 0 195 230 7,1 %
Fauske 9 513 391 410 0 391 410 14,3 %
Sørfold 1 981 81 510 0 81 510 3,0 %
Steigen 2 552 105 000 0 105 000 3,8 %
Hamarøy 1 791 73 690 0 73 690 2,7 %

Sum 79 448 2 743 390 0 2 743 390 100,0 %

Pr. innbygger 34,53 0,00 34,53  

 

4. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fastsette detaljert driftsbudsjett for 2014 for sekretaria-
tet.  

 

Bodø, den 13.9.2013 

 

Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 
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KOMMUNENES INNBETALING TIL SR 
Sammenlignet med tidligere års innbetalinger 
 
  BUDSJETT 2014 

 
INNBETALING 2013 

 
INNBETALING 2012 INNBETALING 2011 

Kommune Beløp Andel Økning kr Økning 
 

Beløp Andel Økning 
 

Beløp Andel 
Øk-
ning Beløp Andel Økning 

      
 

  
 

      
 

            

Bodø 1 498 960,00 54,6 % -8 150,00 -0,5 % 
 

1 507 110,00 54,2 % 12,0 % 
 

1 345 300,00 
53,1 

% 4,4 % 1 288 340,00 52,5 % -19,6 % 

Meløy 270 820,00 9,9 % -8 620,00 -3,1 % 
 

279 440,00 10,0 % 7,5 % 
 

260 010,00 
10,3 

% 2,1 % 254 690,00 10,4 % 11,3 % 
Gildeskål 82 540,00 3,0 % -1 410,00 -1,7 % 

 
83 950,00 3,0 % 6,3 % 

 
78 980,00 3,1 % 3,1 % 76 570,00 3,1 % 8,2 % 

Beiarn 44 230,00 1,6 % -1 820,00 -4,0 % 
 

46 050,00 1,7 % 6,8 % 
 

43 130,00 1,7 % 0,9 % 42 740,00 1,7 % 9,1 % 
Skjerstad         

 
      

 
            

Saltdal 195 230,00 7,1 % -2 480,00 -1,3 % 
 

197 710,00 7,1 % 8,2 % 
 

182 670,00 7,2 % 1,5 % 179 990,00 7,3 % 10,5 % 

Fauske 391 410,00 14,3 % -7 920,00 -2,0 % 
 

399 330,00 14,4 % 7,1 % 
 

372 740,00 
14,7 

% 1,7 % 366 430,00 14,9 % 12,2 % 
Sørfold 81 510,00 3,0 % -2 570,00 -3,1 % 

 
84 080,00 3,0 % 8,1 % 

 
77 770,00 3,1 % 2,2 % 76 110,00 3,1 % 9,3 % 

Steigen 105 000,00 3,8 % -4 520,00 -4,1 % 
 

109 520,00 3,9 % 6,9 % 
 

102 410,00 4,0 % 1,9 % 100 470,00 4,1 % 9,4 % 
Hamarøy 73 690,00 2,7 % -1 150,00 -1,5 % 

 
74 840,00 2,7 % 8,1 % 

 
69 240,00 2,7 % 3,0 % 67 210,00 2,7 % 11,2 % 

SUM 2 743 390,00 100,0 % -38 640,00 -1,4 % 
 

2 782 030,00 100,0 % 13,4 % 
 

2 532 250,00 100 % 3,2 % 2 452 550,00 100 % -7,5 % 

                
Pro. midler: 0 

    
0 

   
300 000,00 

  
300 000,00 

  Eks. p.midl. 2 743 390,00 100 % -38 640,00 -1,4 % 
 

2 782 030,00 100,0 % 24,6 % 
 

2 232 250,00 88 % 4 % 2 152 550,00 88 % 0,0 % 
 

          
 

Merknad: 

Fra 2011, 2012, 2013 og 2014 er trekk i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til 
sekretariatet.  
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SR-sak 29/13  Etablering av tiltaket «Felles Ansvar – Ruskontrakt» 
 

Innledning 

Etter oppfordring fra Påtaleleder i Salten Politidistrikt ble det søkt midler fra Fylkesmannen i 
Nordland (FMN) om å prøve ut en modell der man kunne nå ungdom i tidlig fase av å prøve 
ut illegale rusmidler. Dette etter at politiet har avdekket flere miljø der man har møtt 
ungdommer i Salten helt ned i 13 års alderen som prøver ut rusmidler. Tradisjonelt har det 
vært slik at ungdom som er blitt oppdaget for slikt har blitt møtt med anmeldelse og bot.   

Salten Regionråd har over tid sett på muligheten til å etablere gode ordninger som sikrer at 
man har rutiner for å forebygge kriminalitet blant barn og unge i den enkelte kommune i 
Salten. Foreldre skal ha muligheten til å be om hjelp uten å måtte anmelde eget barn for 
dette.  

Felles ansvar – Ruskontrakt ble igangsatt 1.desember 2011 der intensjonen var at prosjektet 
skulle prøves ut /etableres i alle Salten kommunene i løpet av en treårsperiode. November 
2012 ble det kjent at FMN sine midler for arbeid med rusforebyggende tiltak innlemmes i 
rammetilskuddet til kommunene og ikke som prosjektmidler gjennom FMN. Dette resulterer i 
at Salten Regionråd v/Felles Ansvar må søke den enkelte kommune om midler til 
videreføring av prosjektet.  

Beskrivelse 

Felles Ansvar har gjennom prosjektperioden så langt vurdert suksessfaktorene på at tiltaket 
er lagt opp som en interkommunal ordning: 

• Sikrer at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell problematikk.  
• Kort vei fra bekymring til tiltak. Barnevern og politi har en og samme koordinator å 

forholde seg til.  
• Påtalemyndigheten kan gjennom koordinator være sikre på at oppfølging av ungdom 

med straffesak i forbindelse med illegale rusmidler blir fulgt opp. Alternativet hadde 
vært bot. 

• Kommunene i Salten kan gjennom denne ene stillingen sikre at de gjennom et 
konkret og målbart tilbud har et forebyggende tiltak i drift for å hindre utvikling av 
rusmisbruk hos ungdom i Salten. 

• Ungdom som får oppfølging gjennom Felles ansvar – Ruskontrakt må samtykke til at 
politi og foreldre/foresatte får ta del i oppfølgingen. Dette er med på å synliggjøre at 
kommunen, som satser på prosjektet, politiet og hjemmet har tatt problematikken på 
alvor. 

 
For å kvalitetssikre prosjektet Felles ansvar – Ruskontrakt i forhold til økonomi, innsats og 
faglig utvikling styres prosjektet av egen styringsgruppe. Denne styringsgruppen består av: 

• Representant fra kommunene/Salten Regionråd Håkon Sæther 
• Politimester i Salten Politidistrikt   Geir-Ove Heir 
• Konfliktrådsleder i Salten    Mona Hammerfjeld 
• Levekårskomite i Bodø kommune   Else Marie Torp 
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Totalt har det i prosjektperioden blitt underskrevet 64 ruskontrakter i hele Salten.  

• 11 av disse har hatt ruskontrakt i tillegg til møter i ressursgruppe hos Felles Ansvar.  

• 3 har vært tilknyttet Oppfølgingsteam i regi av Konfliktrådet.  

• 29 av kontraktene er ilagt som påtaleunnlatelse i forbindelse med straffesak.  

• 35 er inngått på bakgrunn av bekymringssamtaler.  

• 14 stykker har brutt kontrakten. 

Det er i tillegg gjennomført et kompetanseløft innen fagfeltet «Hvordan avsløre rusmisbruk 
hos unge?» med kurset «Tegn og symptomer» for å sikre at aktuelle samarbeidspartnere 
skal være i bedre stand til å oppdage rusmiddelbruk hos ungdom. 60 representanter fra hele 
Saltenregionen var representert på kurset. Disse jobber til daglig innen barnevernstjenesten i 
egen kommune.  

Dette viser at vi har klart å få gode tverrfaglige samarbeidsrutiner i tillegg til stor tiltro fra 
påtalemyndighetene som benytter tiltaket som en forebyggende straffereaksjon. Det er 
etablert en positiv holdning hos Påtalemyndigheten i Salten at oppfølging gjennom 
Ruskontrakt er mer kriminalitetsforebyggende enn et forelegg. Politimester Geir Ove Heir 
tilbyr kontorplass som et ledd i at man i Salten skal samarbeide for gode 
kriminalitetsforebyggende tiltak på tvers av stat og kommune.  

Hva angår arbeidet videre vises til utdrag fra Felles ansvars Virksomhetsplan 2013:  

«I situasjoner der barn og ungdom har prøvd ut, kjøpt eller solgt illegale rusmidler vil det 
alltid være flere berørte parter, og til tider fornærmede parter. I så tilfelle vil det samarbeides 
med Konfliktrådet dersom megling anses å kunne gi en forebyggende effekt i det 
rusforebyggende arbeidet.»  
 
Veien videre / Felles ansvar – Ruskontrakt – Tiltak Salten Regionråd 

• Utvide samarbeidet i flere kommuner 
• Drive holdningsskapende arbeid/informasjonsarbeid på skoler, i kommunene og hos 

andre relevante aktører/virksomheter. 
• Kartlegge behovet for å utvikle andre / flere tiltak i en ruskontrakt.  

Dette spesielt for ungdom som ikke mestrer å slutte med illegale rusmidler på egen 
hånd. 

• Initiativtaker til fagdag med rusrelatert innhold. 
 

Budsjett og finansiering 

Regjeringen har i Stortingsmelding 30: «Se meg» foreslått at 333 millioner kroner av dagens 
tilskudd til  kommunalt rusarbeid innlemmes i rammetilskuddet til kommunene. Forslaget 
innebærer derfor at dagens øremerking av tilskuddsmidler avvikles. Statsbudsjettet for 2013 
skal ferdigbehandles primo desember 2012, og vil gi endelig retning for rus- og psykisk 
helsearbeid i 2013. 

Se tabell med forslag til finansiering for 2014. Se også vedlagt budsjett for begge tiltak  
(prosj 400 og prosj 405) 
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2014 Ruskontrakt 

   

Kommune Folketall 
Ruskontrakt  Tot. pr komm.  

%  Tilskudd i kr  i kr  
 Bodø 49 203 371 586              371 586  61,9 % 
 Meløy 6 582 49 708                49 708  8,3 % 
 Gildeskål 2 006 15 150                15 150  2,5 % 
 Beiarn 1 075 8 119                   8 119  1,4 % 
 Saltdal 4 745 35 835                35 835  6,0 % 
 Fauske 9 513 71 843                71 843  12,0 % 
 Sørfold 1 981 14 961                14 961  2,5 % 
 Steigen 2 552 19 273                19 273  3,2 % 
 Hamarøy 1 791 13 526                13 526  2,3 % 
 Sum 79 448 600 000              600 000  100,00 % 
 

      Vurdering 

Felles ansvar – Ruskontrakt ble igangsatt 1.desember 2011 der intensjonen var at prosjektet 
skulle prøves ut /etableres i alle Salten kommunene i løpet av en treårsperiode. November 
2012 ble det kjent at FMN sine midler for arbeid med rusforebyggende tiltak innlemmes i 
rammetilskuddet til kommunene og ikke som prosjektmidler gjennom FMN. Dette resulterer i 
at Salten Regionråd v/Felles Ansvar må søke den enkelte kommune om midler til 
videreføring av prosjektet. 

Prosjektet, Felles ansvar – Ruskontrakt, dekker et behov for tidlig innsats overfor ungdom 
som prøver ut illegale rusmidler i Salten. Ved en brå avslutning av prosjektet vil man i Salten 
ikke ha alternative tiltak/tilbud for aktuell ungdom, og man vil ikke kunne ivareta det tette og 
forpliktende samarbeidet med politi og andre tverrfaglige etater. At det i den korte 
prosjektperioden allerede er inngått 64 kontrakter med ungdom i Salten viser at tiltaket er 
blitt kjent og benyttes av våre samarbeidsparter. Salten Politidistrikt ved politimester og 
påtaleleder støtter ordningen og ønsker en videreføring av tilbudet.  

Prosjektleder, Ingunn Dalen, har permisjon ut 2013 fra Politiet. Hun må gi tilbakemelding 
senest innen 1. oktober om hvorvidt hun kommer tilbake eller ikke til Politiet. Hun får ikke 
innvilget ytterligere permisjon fra sin stilling. 

For å sikre kontinuitet og forutsigbarhet både for tiltaket, men også for prosjektleder, foreslås 
det at prosjektet “Felles ansvar – Ruskontrakt” etableres som et permanent tiltak i Salten 
Regionråd.  

Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 47/13 og legger 
den frem for Regionrådet med følgende  
 

Forslag til vedtak: 
1. Felles ansvar – Ruskontrakt etableres som et permanent tiltak i Salten Regionråd.  
2. Kommunene i Salten vil dele utgiften på kr 600 000,-, en fast sats pr. innbygger. 

Tiltaket vil være en del at Felles ansvar – Snu unge lovbrytere.  
3. Driftsmidler utover lønnsmidler skal dekkes av budsjettet til prosj 400 «Felles ansvar 

– Snu unge lovbrytere». Dette i samarbeid mellom de to tiltakene og etter avtale med 
styringsgruppa. 
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Bodø, den 13.9.2013 

  

Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
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Vedlegg budsjett: 
Art   ÅRSBUDSJETT   Pro. 400 Pro. 405 
nr. Konto navn 2014   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 -60 000,00     -60 000,00 
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner 0,00       
17751 Refusjon fra Bodø kommune 0,00       

17900 
Internsalg (Tilsk. internoverf.til egne 
prosj.) -10 000,00     -10 000,00 

18100 Overføring fra staten 0,00       
18950 Overføring fra samarbeidskommune -606 955,00   -378 541 -228 414,00 
18951 Overføring fra Bodø kommune -961 275,00   -589 689 -371 586,00 
19000 Renteinntekter 0,00       
19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00       
19500 Bruk av bundne fond -100 000,00     -100 000,00 
SUM INNTEKTER -1 768 230,00   -983 230,00 -785 000,00 

 UTGIFTER         
10100 Lønn faste stillinger                      1 070 000,00   560 000,00 510 000,00 
10200 Lønn vikarer (sekretærbistand+ frilans) 0,00       
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp 0,00       
10500 Honorar (innberettes) 0,00       
10813 Møtegodtgjørelse 0,00       
10910 Pensjon 137 000,00   72 000,00 65 000,00 
10980 Avtalefestet pensjon 10 600,00   5 600,00 5 000,00 
10990 Arbeidsgiveravgift  102 000,00   52 000,00 50 000,00 
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 oppgavepliktig 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 45 000,00   25 000,00 20 000,00 
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 5 030,00   2 730,00 2 300,00 
11470 Overføring til andre 0,00       

11500 
Møte-/oppholdsutg.Egne 
møter/kurs/konf. 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) 30 100,00   27 100,00 3 000,00 
11800 Strøm 0,00       
11850 Forsikring 0,00       
11853 Ulykkesforsikring 3 200,00   1 600,00 1 600,00 
11900 Husleie 20 000,00   10 000,00 10 000,00 
11950 Kontigenter/lisenser 8 500,00   7 000,00 1 500,00 
12000 Inventar og utstyr 20 000,00   15 000,00 5 000,00 
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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 prosjekter) 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 (2560…..) 0,00       
15500 Avsetning til bundne fond (2510…..) 0,00       
15800 Overskudd (+) 0,00       
SUM UTGIFTER 1 768 230,00   983 230,00 785 000,00 

            

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0,00   0,00 0,00 
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SR-sak 30/13 KONTINGENT 2014 FOR SALTEN 
KULTURSAMARBEID 

 

Bakgrunn  

Etter at Salten Kultursamarbeid (SK) ble en fast ordning under Regionrådet fra 1. januar 
2012, ble det vedtatt at driften skulle dekkes gjennom kontingent fra kommunene. Imidlertid 
var ikke kontingenten nok til å dekke driftskostnadene, og det ble arbeidet med alternativer 
for driftsfinansiering. Man landet imidlertid på samme medlemskontingent fra kommunene 
som tidligere. I Regionrådsmøtet 15.11.2012 ble det gjort følgende vedtak: 

“Kommunal kontingent for Salten Kultursamarbeid i 2013 fastsettes til kr 6,57 pr. innbygger. 
Differansen i forhold til budsjettert kontingent – kr 268.000 – bevilges av tilskudd fra IRIS-
fondet som er øremerket Salten Regionråd.” 

 
Beskrivelse 
 
Følgende prosjekter er under arbeid i kultursamarbeidet: 

- «Saltstæmma» - en musikalsk gave til åpningen av «STORMEN» fra kulturskolebarn- 
og ungdom i Salten 

- Filmfest Salten – Barents Youth Film Festival 
- Digital historiefortelling – et samarbeidsprosjekt mellom bibliotekene I Salten og tre 

russiske bibliotek 
- Den kulturelle spaserstokken (ca 40 forestillinger pr. år for aldersgruppen 60+) 
- «Kulturisalten.no» - kulturkalender for Saltenkommunene 
- Nettverk kultursjefer i Salten 
- Nettverk kulturskolerektorer i Salten 
- Salten Idrettsgalla (samarbeid med Nordland Idrettskrets) 
- Salten Kulturutvalg 

 
Prosjektkostnadene skaffes til veie gjennom ekstern finansiering. 
 
Vurdering  
 
Daglig leder i kultursamarbeidet har sagt opp sin stilling, og slutter 1. oktober i år. Stillingen 
skal derfor lyses ut. Det er viktig at man i ny tilsetting sikrer en varig arbeidsplass. I den 
forbindelse må det i forkant av utlysningen komme en avklaring på hvordan driftskostnadene 
skal finansieres på fast basis, slik at man slipper å ta saken opp på nytt hvert år.  
 
Når kommunene har betalt sin kontingent, gjenstår det ca kr. 268 000 til dekning av de årlige 
driftsutgiftene. Dette beløpet foreslås delt likt mellom kommunene, slik at hver kommune 
betaler kr. 29 778 pr. år i tillegg til de kr. 6,57 pr. innbygger. Denne ordningen synes mest 
rettferdig ovenfor alle kommunene, uansett størrelse. 
 
Salten Kulturutvalg har laget en uttalelse som følger vedlagt saken. 

 
Arbeidsutvalgets behandling 
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Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 48/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 
 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd vil med utgangspunkt i tidligere vedtak om at Salten Kultursamarbeid skal 
være en varig ordning, understreke viktigheten av at kommunene i Salten tar et ansvar for 
driften av kultursamarbeidet. 

Kontingent for Salten Kultursamarbeid for 2014 fastsettes med bakgrunn i dette til kr 6,57, - 
pr. innbygger, i tillegg til at hver kommune betaler et grunnbeløp på kr. 29 800,-. 

 

 

Bodø, den 13.9.2013   

 

Kjersti Bye Pedersen 
Sekretariatsleder 
 
Trykte vedlegg: 
Uttalelse fra Salten Kulturutvalg 



 
 
 
Vedrørende SR-sak om kontingent 2014 for Salten 
Kultursamarbeid. 

 
Salten Kulturutvalg har blitt orientert om at det legges frem sak til Regionrådet 
vedrørende kontingent for kultursamarbeidet for 2014. I den anledning vedlegges 
dette innspillet til fra Salten Kulturutvalg: 

 
Salten Kultursamarbeid videreføres og videre drift må sikres på permanent basis. Det 
er ikke akseptabelt at det må reises ny sak hvert år for driften, dette skaper 
usikkerhet og uforutsigbarhet både for kulturadministrasjonen i medlemskommunene 
og den ansatte daglige lederen. Fast finansiering må være på plass før det utlyses 
stilling som ny daglig leder. 
 
Nordland Fylkeskommune bør føle mer ansvar for kultursamarbeidet. De har ikke 
svart på gjentatte søknader vedrørende et fast driftstilskudd som kunne bidratt til 
sikring av driften. Søknadene har vært fremmet skriftlig to år på rad i forbindelse med 
møter med Fylkesråd for kultur og administrasjonen, uten at vi pr. dags dato har 
mottatt svar på noen av søknadene.  
Salten Kultursamarbeid forutsetter at leder av Salten Regionråd (politisk) følger opp 
saken. 
 
Bodø, den 13.09.2013 
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SR-sak 31/13 VIDEREFØRING AV FILMFEST SALTEN 
 

Bakgrunn  
Filmfest Salten – Barents Youth Film festival ble arrangert for første gang i 2009/2010, etter 
ønske fra Salten Regionråd om å utvide «Filmfest BODØ» til å gjelde alle 
Saltenkommunene. Prosjektet ble også utvidet til å bli et internasjonalt prosjekt der ungdom 
fra 6 land er med.  
 
Målsetting med prosjektet er: 
 

• Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdom i Barentsregionen/Norden, 
til kritisk og skapende forhold til film som kunstform. 

 
• Skape regionale og internasjonale møteplasser for barn og unge som er interessert i 

film som medium, samt være en motivasjonsfaktor for dem 
 

• Gi ungdom i Barentsregionen/Norden kjennskap til hverandres kultur gjennom 
kulturelle møteplasser. 

 
• Skape nettverksarena og møteplass for unge profesjonelle filmkunstnere.  

 
Prosjektet har blitt svært populært både blant ungdom i Salten og utenfor landets grenser. 
Helt fra de starter på ungdomsskolen begynner Saltenungdommene å glede seg til 
filmgallaen, som er blitt en flott og verdig avslutning på ungdomsskolen for dem i tillegg til at 
de har lært mye om film og filmmaking gjennom prosjektet. Festivalen er blitt lagt merke til 
både nasjonalt og internasjonalt, og blir ofte trukket frem av politikere som eksempel på et 
svært vellykket samarbeidsprosjekt for ungdom.  
 
Beskrivelse 
Deltakerne i prosjektet får dekket alle kostnader. For Saltenelevene utgjør dette at de får 
kurs i filmmaking med profesjonelle filmmakere, samt selv produsere filmer som sendes inn 
til juryering. De får låne topp profesjonelt film- og redigeringsutstyr. Videre får de mulighet til 
å delta på fire dagers internasjonal film workshop (etter søknad). Sist, men ikke minst får de 
reise til Bodø og delta på den store, årlige filmgallaen i Bodø Spektrum, der det er 
prisutdelinger, underholdning, konsert m.m. 
 
Filmfesten er et DKS-prosjekt hvor Nordland fylkeskommune støtter prosjektet med 200.000 
kroner. 
 
Fram til nå har Salten Kultursamarbeid skaffet til veie det som trenges av økonomiske midler 
for å dekke prosjektkostnadene gjennom å søke eksterne midler fra ulike fond og 
søkerinstitusjoner. Det totale budsjettet for prosjektet er på ca. kr. 3,2 mill., hvorav ca. 
halvparten er timeressurser fordelt på lærere og prosjektmedarbeidere i Salten og 
samarbeidende utenlandske skoler. Imidlertid viser det seg vanskeligere for hvert år å skaffe 
nok penger, særlig til den delen av prosjektet som gjelder filmgallaen.  
Økonomien blir dermed svært uforutsigbar. Det har vært diskutert om prosjektet må legges 
ned av denne grunn. Imidlertid er det et sterkt ønske fra både elever og filmlærere at 
prosjektet fortsetter. Våre filmlærere (profesjonelle filmmakere) har skrevet et støttebrev som 
viser viktigheten av vårt prosjekt. Dette vedlegges saken. 
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Reisen t/r Bodø utgjør ca kr. 130 000 for elevene fra Salten (unntatt Bodø som har Børre 
Buss til å frakte sine elever) som skal på filmgalla. Da tar de seg selv inn til Bodø med 
billigste transportmiddel, og så settes det opp busser som frakter dem trygt tilbake til 
hjemplassen. Alt dekkes av Salten Kultursamarbeid. 
 
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra Salten samt prosjektledelsen har sett på 
mulige alternativer for å lette finansieringen noe. Gruppa er kommet fram til at dersom 
kommunene betaler reisen t/r Bodø for «sine» ungdommer, ville det lette situasjonen en god 
del, fordi noe av finansieringen ble mer forutsigbar. I tillegg ønsker gruppa at Bodø 
kommune kan støtte prosjektet med husleie for Bodø Spektrum, et beløp på ca. 50 000 pr. 
år. 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september under AU-sak 49/13 og legger den 
frem for Regionrådet med følgende 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival videreføres. 
 

2. Den enkelte kommune dekker reisekostnadene til elevene i sin kommune i 
forbindelse med årlig filmgalla i Bodø Spektrum. 

 
3. Bodø kommune dekker kostnadene for leie av Bodø Spektrum i forbindelse med den 

årlige filmgallaen. 
 

4. Resterende midler hentes inn gjennom ekstern finansiering, i tillegg gjennom 
timeressurser fordelt på lærere og prosjektmedarbeidere i Salten. 
 

5. Forslaget oversendes kommunene for godkjenning av kommunestyrene. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Støttebrev 
Rapport fra årets Filmfest Salten/BYFF  
Regnskap 
 
 
 
 
 
Bodø den 13.9.2013 
 
Kjersti Bye Pedersen       Lisbeth Glanfield 
Sekretariatsleder       Daglig leder 
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Målsetting
- Stimulere barn og unge i Salten, i samarbeid med ungdom i Barentsregionen, til kritisk og
  skapende forhold til film
- Skape regionale og internasjonale møteplasser for barn og unge som er interessert i film
  som medium, samt være en motivasjonsfaktor for dem
- Gi ungdom i Barentsregionen kjennskap til hverandres kultur gjennom kulturelle
  møteplasser.

Langsiktig målsetting
- Etablere Nord-områdets største internasjonale ungdomsfilmfestival og utvikle film som
  næring i Barentsområdet.

Målgruppe/Deltakere:
- Salten har ca 1200 10-trinns elever. 
   Av disse bor ca 650 i Bodø
- Inviterte ungdommer fra Sverige, Danmark, 
  Finland, Island, Russland.
- Lærere fra Saltenskolene og samarbeids-
  landene som ønsker å arbeide med film og lære
  mer om filmskaping som læringsverktøy.

Samarbeidspartnere for Filmfest Salten/BYFF 2012-13
Filmfest Salten/BYFF 2012-13 er et samarbeid mellom Salten Kultursamarbeid, DKS Bodø og DKS
Nordland Fylkeskommune. Salten Kultursamarbeid er prosjekteier og økonomisk ansvarlig.
Det organisatoriske/praktiske forberedende arbeidet var delt mellom DKS Bodø og 
Salten Kultursamarbeid. I tillegg var Terje Alvestrand fra Alstad Ungdomsskole med i arbeidsgruppen og 
arbeidet hovedsakelig med innkjøp og klargjøring av utstyr, forberedelser til filmfesten i Bodø Spektrum 
samt praktisk arbeid under workshopen og filmfesten. DKS Nordland Fylkeskommune har hatt markeds-
føring og administrativt arbeid i forbindelse med kurs for 10-trinns elever i Salten (DKS-prosjektet).

Organisering av Filmfest Salten/BYFF 2012-13
Filmfest Salten/Barents Youth Film Festival ble organisert delvis som et to-delt prosjekt, der den ene delen
var et kulturell skolesekk prosjekt for Salten, og den andre delen var et internasjonalt prosjekt.

Miljøperspektiv
Filmfest Salten/BYFF ønsker å ha fokus på miljøet, og har et miljøperspektiv i sitt prosjekt.
Vi deler ut en egen pris for beste miljøfilm.

- en samarbeidspartner



Elevkurs Filmfest Salten
I løpet av november 2012 ble det arrangert kurs for alle 10. trinns elever i Salten, i regi av Den
kulturelle skolesekken.
Filmmakerne Jim Hansen (Tromsø) og Torfinn Iversen (Oslo), reiste rundt til alle
skolene i Saltenregionen og holdt 3,5 timers kurs for elevene samt deres filmlærere.

Torfinn Iversen                     Jim Hansen

Filmlærerne ved den enkelte skole fulgte opp disse kursene ved å veilede elevene i filmproduksjon.
Elevene produserte filmer fra idé til ferdig produkt. Hver skole kåret de beste filmene innenfor
de ulike kategoriene, og sendte vinnerfilmene til juryering innen 1. mars. Maks 5 filmer pr. skole.
Det kom inn ca 250 filmer. Av disse ble 60 plukket ut til å være med på konkurranse om å bli best i de
ulike kategoriene.

Vinnerne ble utropt på filmgallaen 25. april i Bodø Spektrum

Utstyr
Prosjektet eier 8 utstyrspakker med kamera, redigeringsprogramvare, bærbar PC (Mac), filmstativ
etc. Utstyret lånes ut til skolene etter behov

Internasjonal filmworkshop

Det ble arrangert en tre dagers internasjonal film-
workshop i Bodø fra 22.-25. april. Workshopen
ble avholdt på Kjerringøy.

Vi hadde invitert elever og lærere fra Norge, Sverige, 
Finland, Danmark, Island og Russland til denne 
workshopen. Til sammen deltok 37 ungdommer og
7 lærere. De danske deltakerne (9 stk) hadde meldt
seg på, kom ikke på grunn av stor-lockout av lærere
i Danmark.

Vår kontakt med BYCO, The Barents Youth 
Cooperation Office i Murmansk, var i år som i fjor
svært nyttig. BYCO har vært en særdeles god 
samarbeidspartner som har vært kontaktleddet
mellom Salten Kultursamarbeid og de russiske 
skolene. De har ordnet med visum, samt leie av
buss etc. for deltakerne. Vi ser det som viktig med 
et slikt samarbeid, siden vi ikke kan russisk.

Fra internasjonal film workshop



Workshop lærere:
Som lærere under workshopen, ble det inngått 
avtale med profesjonelle filmmakere og regissører:
Miika Soini, Regissør, Helsinki Finland
Susanna Wallin, (filmregissør), London/Sverige
Katja Eyde Jacobsen, (filmregissør), Norge
Magne Pettersen, (filmregissør), Norge
Jim Hansen, (filmregissør), Norge
Kjartan Nilsen (Filmregissør), Norge
Philipp Abryutin, (filmregissør), Russland

Torfinn Iversen (filmmaker), Norge (lærerkurs)

Administrasjon:
En liten administrasjon sto for det praktiske - fra kjøring, tilrettelegging, matlaging, teknisk hjelp etc. Disse 
var: Alice Sivertsen, Heidi Robertsen, Terje Alvestrand, Arve Svendsen og Lisbeth Glanfield.

Deltakerne på kurset/workshopen ble delt inn i internasjonale grupper i forhold til hvilken gren de
ønsket å spesialisere seg på:
Manus, regi, kamera, lys/lyd, klipp eller skuespill
Undervisningen foregikk gjennom teori og praksis. Elevene ble delt i team der deltakerne selv fant

Gruppearbeid på workshop

Unge filmmakere og skuespillere i arbeid



Bosted under oppholdet
Alle deltakerne på workshopen ble innlosjert påKjerringøy Bryggehotell i rorbuer under
oppholdet. All bespisning og workshops ble holdt i Kjerringøy ungdomshus. Administrasjonen laget all 
maten til deltakerne.

Sosiale aktiviteter
Under workshopen ble det også tid til omvisning på Kjerringøy Handelssted.Det ble også tid til grilling og 
hyggelig sosialt samvær. Dagen for Filmgallaen ble tilbragt i Bodø by, der det var anledning til sight-seeing 
og shopping før gallaen startet.

Se alle filmene og flere bilder på: www.filmfestsalten.no



Filmgalla
Siste dag av workshop ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum. Alle de 1200 elevene som hadde 
deltatt på Filmfest Salten var invitert, i tillegg til deltakerne på workshop. 
Det ble delt ut priser for vinnerfilmer i forskjellige kategorier. Videre ble alle de syv prios-
jektfilmene fra internasjonal workshop vist på storskjerm. Konfransier på filmgallaen var 
som vanlig per Sundnes, og politikere og personer fra kulturlivet i Salten var prisutdelere. 

Fra prisutdeling. Per Sundnes konfransier

Sirkus Eliassen



Prisvinnere i ulike kategorier filmer 2013:
Kategori: 1 min
Vinnerfilm:
”Bøy den”
Sandra Hammer, Morten Swensen, Josefine Ditlevsen, Tonje Karlsen, Henrik McLean
Juryens begrunnelse:
Vinneren av 1. minutters-kategorien går til en inspirerende film med et klart og oppfordrende budskap. 
Filmspråket har et slør av filmhistoriens svart-hvitt stumfilmer over seg. Med hjelp av tragikomisk humor 
blir vi minnet om alle mulighetene som fins dersom man tar steget videre. En godt gjennomført film som 
levner deg med et smil om munnen.

Kategori: 3 min
Vinnerfilm:
”Schizo”
Daniel Aunan Bolstad, Sigrid Seivåg Moen, Grunde Hovrud, Christian Ibsen, Stian Woo Andersson, Son-
dre Brunes
Juryens begrunnelse:
Vinnerfilmen har en nerve som ingen andre filmer i konkurransen. Vi får et innblikk i livet til en hovedper-
son som lever et liv med sterk indre uro. Bruken av kamera, lyd og musikk er effektiv og suggererende 
og gir oss en veldig god følelse av hovedpersonens ustabile psyke. En svært godt gjennomført film om et 
tema som bør tas på alvor

Kategori: Beste mannlige skuespiller
Vinner:
Jørgen Horverak
”Dramatisk tur til skolen”
Juryens begrunnelse:
Som selveste Charlie Chaplin viser hovedpersonen oss en glede som smitter over. Vinneren er fortrolig og 
leken foran kamera og gir oss følelsen av at det å slippe seg løs og smile gir en mer positiv hverdag.

Kategori: beste kvinnelige skuespiller
Venner:
Thea Andersen
”Fade Away”
Juryens begrunnelse:
Hovedpersonen har en naturlig og ærlig fremtoning som angriper et sårt og vanskelig tema. Publikum 
vitner en personlig og nær historie der hovedpersonen deler de små, flyktige øyeblikk av sin usikkerhet og 
den store indre kampen som leder til selverkjennelse. En overbevisende prestasjon fra årets beste kvin-
nelige skuespiller!

Kategori: Miljøpris
Vinner:
”Lykke på flaske”
Dennis Nilssen, Magnus Stenersen, Alexander Lund
Juryens begrunnelse:
Vinnerfilmen viser hvordan enkle handlinger og gode intensjoner ofte er alt som skal til for å leve et 
lykkelig liv! Filmskaperne har laget en flott film med et øye for detaljene og rytmen i fortellingen.
En sjarmerende vinner!



Kategori: Fagprisen:

Vinner:
”Just another morning”
Tommy Jørgensen, Simon Sandvik, Mats Bjørnvoll, Erik Natås
Juryens begrunnelse:
Fagprisen går til en film som tar i bruk Stop-motion effekten, der ting får et eget liv og flytter seg rundt i 
hovedpersonens tilværelse. Budskapet blir båret av den kreative gjennomføringen som gjør livet til hoved-
personen til en lekende lett lek. Et liv som en framtidsvisjon, eller et videospill ført over til virkeligheten, der 
ting bare er et tastetrykk unna. Filmskaperne viser at de med stor trygghet klarer å overføre dette konsep-
tet til en underholdende og teknisk overbevisende film.

Kategori:
Vandrepris
Vinner:
Hunstad Ungdomsskole
Skolen har vist et stort engasjement for film det siste året. De har et åpent og inspirerende miljø. Dette gir 
et godt grunnlag for kreativ tenking og å bygge opp under unge film – talent. Juryen håper at denne prisen 
vil motivere skolen til å fortsette den positive utviklingen videre.

Kategori: 
Folkets pris
Vinner:
«Blodkar»

Med 1029 av 5015 stemmer

 Se alle filmene på: www.filmfestsalten.no

Samarbeidspartnere:
Dette prosjektet er helt avhengig av samarbeidspartnere for å kunne lykkes. Vi takker for støtten til:
Nordland Fylkeskommune 
Salten Kultursamarbeid
Nordnorsk Filminstitutt
Film &Kino
Barentssekretariatet
Nordisk Kulturfond
IRIS Salten
Bodø kommune
Salten Regionråd

Konklusjon/etterord
Filmfest salten/BYFF har også denne gang vært en suksess og oppfylt de mål vi hadde satt oss. 
Det var synd at de danske deltakerne ikke kom til workshop pga lockout, men det kunne vi ikke 
gjøre noe med. Flytting av internasjonal workshop til Kjerringøy var positivt. Bo- og arbeidsforhold-
ene var gode, og det var oversiktlig i forhold til gruppen med ungdommer. Vi skulle ønske oss at 
flere ungdommer fra Saltenkommunen søkte til workshop, de fleste som søker er fra Bodø. Vi tror 
at skolene i Salten ikke er flinke nok til å gi ut til elevene den informasjonen vi sender ut. 

Prosjektets framtid er usikker på grunn av at det er vanskelig å finansiere et så stort prosjekt uten 
noe grunnfinansiering. Bodø kommune har dessuten signalisert at de ikke ønsker å støtte prosjek-
tet økonomisk. Vi skal likevel jobbe videre for at vi også neste år skal kunne arrangere dette flotte 
ungdomsarrangementet.



Se alle presseoppslagene på: 
www.filmfestsalten.no

MEDIA OG PRESSE



Samarbeidspartnere:

Arrangører:

Kontakt:

Lisbeth Glanfield, Salten Regionråd
Lisbeth.Glanfield@salten.no
Mobil: +47 48 25 66 83

Arve Svendsen, DKS Bodø
Arve.Svendsen@bodo.kommune.no
Mobil: +47 90 96 00 33 

http://www.filmfestsalten.no



Filmfest Salten - prosjektregnskap 2012-2013

Salten Regionråd, ................

Prosjekt 707, 2011/12 Budsjett prosjekt Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap totalt

UTGIFTER
Prosjektpersonale
Lønn prosjektleder (Prosj. 700, lønn) 185 000             100 000,00             200 000,00            300 000,00 
Lønn koordinator (10300, 10400, 10990) 150 000             116 435,33             151 610,18            268 045,51 
Timeressurser skoler i Sverige, Finland, Island, Russland og Danmark

200 000
            200 000,00            200 000,00 

Timeressurs lærere i Saltenskolene 1 300 000          1 260 800,00         1 260 800,00 
Interne timeressurser adm/workshop 50 000               51 625,00              51 625,00 
Eksterne tjenester
Honorar til kursholder i skolene, DKS-kurs og kurs for lærere (12700)

45 000
              61 700,85              61 700,85 

Kurs for lærere/redigering (11500) 20 000                             -   
Honorar musikere/konsert filmfest (12700) 43 000               42 500,00              42 500,00 
Honorar programledere filmfest (12700) 25 000               27 823,00              27 823,00 
Honorar filmlærere (12700) 120 000               98 916,00              98 916,00 
Leie av lokale for filmvisning (11900) 20 000               56 000,00              56 000,00 
Leie av lokaler, lys og lyd (12700, 11900) 250 000             247 551,00            247 551,00 
Arbeidsgiveravgift (10990)                             -   
Reise- og oppholdskostnader
Reise- oppholdsutgifter kursholdere ifb. m. DKS-kurs (11285, 11601, 
11700, 12100) 50 000

              29 744,49              29 744,49 

Reisekostnader organisering (12100) 2 000                  4 524,00                 4 524,00 
Opphold/kost filmmakere workshop (11500, 11150) 50 000               22 500,00              22 500,00 
Reiser/Transport studenter og lærere (11700, 12100, 13750, 11600, 
12700 300 000

              12 547,00             286 282,17            298 829,17 

Opphold studenter (11206,11285,11500,12600) 100 000             100 411,67            100 411,67 
Kost studenter workshop (11500, 11150) 150 000               18 519,49              18 519,49 
Materialkostnader
Utstyr/film (12000) 5 000
Markedsføringsmateriell (11400/11430,11950,12700; 11200) 50 000                  4 050,00                  9 500,00              13 550,00 
Trykksaker                             -   
Andre kostnader
Administrasjon/div. utlegg (11150,11200,12700, 11300, 11000, 11206)

30 000
                    110,00               20 310,44              20 420,44 

mva 30000                  1 773,86               21 457,03              23 230,89 
Sum 3 175 000             382 361,53          2 764 329,98         3 146 691,51 



Filmfest Salten - prosjektregnskap 2012-2013

Salten Regionråd, ................

Prosjekt 707, 2011/12 Budsjett prosjekt Regnskap 2012 Regnskap 2013 Regnskap totalt

Inntekter
Nordisk Kulturfond 150000 150000
Nordland Fylkeskommune, kulturavd. 50000 50000
Nordland Fylkeskommune 90000 90000
Salten Kultursamarbeid (timeressurs) 200000 203460,51
DA Bodø 300000 300000
Nordnorsk Filmsenter 35000 30000
Film&Kino 90000 90000
Barentssekretariatet 180000 180000
Iris 100000 100000
Norsk Kulturråd 100000 0
Kulturdept. 100000 0
Privat sponsor 100000 0
Bodø kommune, timeressurs 180000 180000
Skoler i Salten med 10. trinns elever, timeressurs 1300000 1300000
Skoler i Sverige, Finland, Russland, Danmark og Finland, timeressurs 200000 200000
Regionalt næringsfond Salten 0 200000
Bodø kommune 0 50000
MVA           1773,86 21457,03

1391773,86 1754917,54 3 146 691
Sum inntekter totalt



Filmfest Salten - prosjektregnskap 2012-2013

Salten Regionråd, ................

Rev. Budsjett - 
internasjonal del 

Utgifter  internasjonal del Utgifter russiske deltakere

120 000 120000 30000
100 000 100000 15000

200 000 200000 50000

30000 40000 7000

10 000 10000 2000
20 000 20000 4000

7 000 7000 1200
97 000 98916 1900
12 000 12000 2500
55 000 55000 11000

40 000 22500 5000

250 000 250000 50000
90 000 100411,67 20000
16 000 18519,49 3100

35 000 35000 7000

10 000 10000 2000
10 000 10000 2000

        1 102 000,00 0,00 1109347,16 0 213700



Filmfest Salten - prosjektregnskap 2012-2013

Salten Regionråd, ................

Budsjett - 
internasjonal del

Regnskap internasjonal del Regnskap russiske deltakere
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SR-sak  32/13  MØTEPLAN 2014 
Følgende møteplan foreslås for år 2014: 
 
Organ Ukedag Dato Sted 
AU fredag 7. februar  
SR torsdag/fredag 20. -21. feb. Sørfold 
AU fredag 11. april  
AU fredag 23. mai  
SR torsdag/fredag 5. og 6. juni Beiarn 
AU fredag 5. september  
SR torsdag/fredag 18. og 19. sept. Meløy 
AU fredag 17. oktober  
AU fredag 7. november  
SR torsdag/fredag 20. og 21. nov. Fauske 
 

 Saltentinget er ikke tatt inn i møteplanen. Det vises til egen sak vedrørende dette. 
 
Vedlagt følger oversikt over de steder vi har hatt Regionrådsmøte tidligere.  
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 45/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 

 
Forslag til vedtak:  
 
Salten Regionrådet vedtar følgende møteplan for 2014: 
 
Organ Ukedag Dato Sted 
AU fredag 7. februar  
SR torsdag/fredag 20. -21. feb. Sørfold 
AU fredag 11. april  
AU fredag 23. mai  
SR torsdag/fredag 5. og 6. juni Beiarn 
AU fredag 5. september  
SR torsdag/fredag 18. og 19. sept. Meløy 
AU fredag 17. oktober  
AU fredag 7. november  
SR torsdag/fredag 27. og 28. nov. Fauske 

 

Bodø, 30.08.2013 
Salten Regionråd 
 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator
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Regionrådet har tidligere hatt møte på følgende steder (1995 - 2013): 
 
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 
 
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 22.09.12 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 23.09.04 Meløya 
 23.09.99 Halsa Gjestegård 22.11.07 Ørnes Hotell  
 06.07.02 Meløy Energi /Ørnes Hotell 10.06.10 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 17.02.05 Kobbelv Vertshus  
 19.11.98 Kobbelv Vertshus 20.09.07 Kobbelv Vertshus  

23.11.00 Kobbelv Vertshus 18.02.10 Kobbelv Vertshus 
21.11.02 Rådh.Straumen/Kobbelv Vertshus 16.02.12 Kobbelv Vertshus 

  
Oslo: 21.09.06 Radisson SAS Oslo Plaza 19.02.09 Rica Victoria Hotel 
 
Narvik: 07.06.13 Rica Hotel Narvik 
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SR-sak 33/13 FORPROSJEKT RØSVIK BO- OG 
BEHANDLINGSSENTER – SØKNAD OM 
ØKONOMISK STØTTE 

 

Sammendrag 

Arbeidsutvalget i Salten Regionråd ble 8. februar 2013 orientert om tanker og visjoner om å 
etablere et behandlingstilbud for rusavhengige i Røsvik. Tankene rundt dette har vokst fram i 
dialog mellom fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten og i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø 
(SKBB). Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med ordfører Siv Anita J. Brekke fra Fauske, 
ordfører Lars Kr. H Evjenth fra Sørfold, virksomhetsleder Rolf Mathisen fra Brua og nestleder 
Egil Arnsby fra Kirkens Bymisjon. Kjersti Bye Pedersen, har også deltatt i noen av møtene.  

Utgangspunktet for dette prosjektet er samhandlingsreformen som de neste årene vil gi 
kommunene nye utfordringer innenfor feltet rus og psykiatri og erfaringen med mange 
rusavhengige i Saltenregionen som mangler et godt ettervernstilbud når de avslutter 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er store utfordringer med å få til god samhandling 
mellom forskjellige nivåer og tilbud. Noen ganger fører dette til tragedier som kunne vært 
unngått, og ofte fører det til at effekten av behandlingen blir redusert eller forsvinner. Vi ser 
store muligheter i økt samhandling og planlegging mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene før utskriving. En lokalt drevet institusjon vil kunne fylle gapet mellom 
spesialisthelsetjenesten og det kommunale tilbudet på flere måter. 

 

Bakgrunn  

Salten regionråd vedtok i SR-sak 46/08 «Røsvik Bo- og Behandlingssenter(RBB) planer for 
endring av drift» og i SR-sak 34/09A en enstemmig uttalelse i forbindelse med at 
Nordlandssykehuset den gang planla å legge ned driften ved Røsvik Bo- og 
Behandlingssenter (uttalelsen følger vedlagt). I vedtaket uttrykte regionrådet bekymring i 
forhold til Nordlandssykehuset HFs daværende planer om å legge ned driften ved Røsvik 
Bo- og Behandlingssenter. Senteret ble nedlagt 1. februar 2010. 

Det er nå ønskelig å sette i gang et forprosjekt for å utrede muligheten for å etablere et 
behandlingstilbud for rusavhengige i Røsvik. Røsvik Bo- og Behandlingssenter eies i dag av 
Nordlandssykehuset. Lokalene står tomme og senteret har flere kvaliteter gjennom sin nære 
beliggenhet til naturen, noe som legger til rette for både aktivitet og friluftsliv. 
Bygningsmassen må rehabiliteres før lokalene eventuelt kan tas i bruk. 

 

Beskrivelse 

Målsetting 
Det overordnede målet er å etablere en ny rusinstitusjon med hovedvekt på ettervern i 
lokalene etter Røsvik Bo- og behandlingssenter i Sørfold kommune. Forprosjektets 
målsetting er å kartlegge Salten-kommunenes behov for tjenester og legge planer for 
etablering av institusjonen.   
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Målgruppe 
Målgruppen er rusavhengige med samtidige lidelser bosatt i en av kommunene i Salten og 
som har behov for ettervern etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 

Organisering 
Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at SKBB leder forprosjektet og ansetter 
prosjektleder. Det bør opprettes en styringsgruppe med en av regionens ordførere, 
representant fra rådmannsgruppen, spesialisthelsetjenesten, SKBB og SR. Arbeidsgruppen 
ser det også som hensiktsmessig at RIBO i Saltdal er representert slik at et nytt tilbud er 
samkjørt med tjenestene som RIBO tilbyr. 

Innhold 
Prosjektet skal utrede følgende områder: 

• Kartlegge kommunenes behov for tjenester 
• Vurdere bygningsmassen i Røsvik og lage plan for nødvendig ombygging og 

oppussing. 
• Se på ulike relevante behandlingsmodeller. 
• Vurdere kompetansekrav og se på muligheten for at institusjonen kan fungere 

som et kompetansesenter for kommunene 
• Gi kommunene en god oversikt i hvilke forpliktelser de vi møte gjennom 

samhandlingsreformen 
• Utarbeide oversikt over kostnader og finansieringsmuligheter for etablering og 

drift. 

Framdriftsplan 
Høst 2013 Vedtak om forprosjekt i SKBB og SR. 
  Søke finansiering og vedta budsjett 
  Ansette prosjektleder og etablere styringsgruppe 

Vår 2014 Kartlegging av kommunenes behov. Dialogmøter 
Vurdering og utredning av bygningsmassen. Utarbeide 
kostnadsoverslag. 

  Dialog med NLSH om ulike modeller for overtakelse eller leie 
Vurdering av ulike behandlingsmodeller og -metoder, og anbefalinger 
knyttet til samhandlingsreformen 

Høst 2014 Utrede kostnader og ulike finansieringsmodeller 
   Prosjektrapport 
   Behandling i SR og SKBB med tanke på driftsavtale 

Prosjektgruppen har uttrykt ønske om igangsettelse av prosjektet til 01.okt, 2013. 
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Budsjett og finansiering 
 

Prosjektleder    650.000.-   (500.000 i lønn + sos. utgifter mm.) 
 Kostnader ressursgruppe    50.000.- 
 Møte- og reisekostnader 100.000.- 
 Konsulenttjenester bygg 100.000.- 
 Kontor      50.000.- 
 Andre utgifter   100.000.- 
 Administrasjon  105.000.-   

Sum    1.145.000.- 
 

Vurdering 

Fra og med 1. januar 2015 vil det innføres medfinansiering fra kommunene også ved 
psykiatriske innleggelser. En eventuell framtidig etablering ved Røsvik Bo- og 
Behandlingssenter vil kunne være kostnadsbesparende for kommunene og gi et langt bedre 
tilbud til pasientene enn ved å sende pasientene ut av regionen og fylket for oppfølging / 
behandling. I de fleste tilfeller er det uproblematisk å ta pasienter med somatiske lidelser 
hjem til egen kommune for videre behandling og oppfølging. Det vil være helt andre behov 
ved å ta pasienter med psykiatriske lidelser hjem til egen kommune, og en tett lokal kontakt 
med pasientene vil være viktig i forhold til oppfølging av pasienten. 
 
Kirkens Bymisjon Bodø legger med dette fram en skisse til et forprosjekt hvor det 
overordnede målet er å etablere en ny rusinstitusjon med hovedvekt på ettervern i lokalene 
etter Røsvik Bo- og behandlingssenter i Sørfold kommune. Forprosjektets målsetting er å 
kartlegge Salten-kommunenes behov for tjenester og legge planer for etablering av 
institusjonen. Skissen er diskutert i prosjektgruppen.   
 
Bymisjonen er avhengig av ekstern finansiering, og mulige finansieringskilder kan være 
prosjektmidler i Regionrådet, IRIS, DA Bodø/fylkeskommunen, kommunen, Fylkesmannen, 
Helse Nord m.fl. 
 
Prosjektet vil kunne gi store regionale ringvirkninger. For kommunenes del vil en realisering 
av prosjektet kunne bidra til at rusavhengige i Saltenregionen som mangler et godt 
ettervernstilbud når de avslutter behandling i spesialisthelsetjenesten, vil kunne få dette i 
regionen.  
 
Prosjektet støtter opp under Saltenstrategienes målområde A: Livskvalitet og attraktivitet. En 
av strategiene er å fokusere på livskvalitet for å bidra til at befolkningen i regionen opplever 
en positiv situasjon ift. egen helse, trygghet og tilhørighet. 
 
Prosjektet må ses på som en del av samhandlingsreformen og tilrettelegging for at de krav 
som reformen stiller kan gjennomføres. Det foreslås at regionrådet benytter en del av de 
gjenværende skjønnsmidlene som fylkesmannen bevilget ifm. prosjektet “Sunnhet i Salten”, 
samt at noe tas fra prosjektmidlene som IRIS har bevilget til regionrådet. 
 
 
Arbeidsutvalgets behandling 

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 51/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 
 

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

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

 
3. Tilskuddet belastes på følgende måte: 

 
a. 150.000 kroner belastes prosjekt 300 “Sunnhet i Salten”  
b. 150.000 kroner belastes prosjekt 170 “SRs Irisfond” 

 
4. Kirkens Bymisjon må rapportere underveis om framdriften i prosjektet. 

 

 

 

Bodø, den 15.9.2013   

 

Kjersti Bye Pedersen 
Sekretariatsleder 
 
 
Trykt vedlegg: 
Skisse forprosjekt 



Forprosjekt ny rusinstitusjon i Røsvik. 
 

1. Bakgrunn 
Arbeidsutvalget i Salten Regionråd ble 8. februar 2013 orientert om tanker og visjoner om å 
etablere et behandlingstilbud for rusavhengige i Røsvik. Tankene rundt dette har vokst fram i 
dialog mellom fagmiljøene i spesialisthelsetjenesten og i Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bodø 
(SKBB). Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med ordfører Siv Anita J. Brekke fra Fauske, 
ordfører  Lars Kr. H Evjenth fra Sørfold, virksomhetsleder Rolf Mathisen fra Brua, Kjersti Bye 
Pedersen fra Regionrådet og nestleder  Egil Arnsby fra Kirkens Bymisjon.  

Utgangspunktet for dette prosjektet er samhandlingsreformen som de neste årene vil gi 
kommunene nye utfordringer innenfor feltet rus og psykiatri og erfaringen med mange 
rusavhengige i Saltenregionen som mangler et godt ettervernstilbud når de avslutter 
behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er store utfordringer med å få til god samhandling 
mellom forskjellige nivåer og tilbud. Noen ganger fører dette til tragedier som kunne vært 
unngått, og ofte fører det til at effekten av behandlingen blir redusert eller forsvinner. Vi ser 
store muligheter i økt samhandling og planlegging mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunene før utskriving. En lokalt drevet institusjon vil kunne fylle gapet mellom 
spesialisthelsetjenesten og det kommunale tilbudet på flere måter. 

2. Målsetting 
Det overordnede målet er å etablere en ny rusinstitusjon med hovedvekt på ettervern i 
lokalene etter Røsvik Bo- og behandlingssenter i Sørfold kommune. Forprosjektets målsetting 
er å kartlegge Salten-kommunenes behov for tjenester og legge planer for etablering av 
institusjonen.   

3. Målgruppe 
Målgruppen er rusavhengige med samtidige lidelser bosatt i en av kommunene i Salten og 
som har behov for ettervern etter behandling i spesialisthelsetjenesten. 

4. Organisering 
Arbeidsgruppen ser det som hensiktsmessig at SKBB leder forprosjektet og ansetter 
prosjektleder. Det bør opprettes en styringsgruppe med en av regionens ordførere, 
representant fra rådmannsgruppen, spesialisthelsetjenesten, SKBB og SR. Arbeidsgruppen ser 
det også som hensiktsmessig at RIBO i Saltdal er representert slik at et nytt tilbud er samkjørt 
med tjenestene som RIBO tilbyr. 

5. Innhold 
Prosjektet skal utrede følgende områder: 

• Kartlegge kommunenes behov for tjenester 
• Vurdere bygningsmassen i Røsvik og lage plan for nødvendig ombygging og 

oppussing. 
• Se på ulike relevante behandlingsmodeller. 



• Vurdere kompetansekrav og se på muligheten for at institusjonen kan fungere som 
et kompetansesenter for kommunene 

• Gi kommunene en god oversikt i hvilke forpliktelser de vi møte gjennom 
samhandlingsreformen 

• Utarbeide oversikt over kostnader og finansieringsmuligheter for etablering og drift. 

6. Framdriftsplan 
Høst 2013 Vedtak om forprosjekt i SKBB og SR. 
  Søke finansiering og vedta budsjett 
  Ansette prosjektleder og etablere styringsgruppe 

Vår 2014 Kartlegging av kommunenes behov. Dialogmøter 
  Vurdering og utredning av bygningsmassen. Utarbeide kostnadsoverslag. 
  Dialog med NLSH om ulike modeller for overtakelse eller leie 

Vurdering av ulike behandlingsmodeller og -metoder, og anbefalinger knyttet 
til samhandlingsreformen 

  
 

Høst 2014 Utrede kostnader og ulike finansieringsmodeller 
   Prosjektrapport 
   Behandling i SR og SKBB med tanke på driftsavtale 

7. Budsjett og finansiering 
 
Prosjektleder    650.000.-   (500.000 i lønn + sos. utgifter mm.) 

 Kostnader ressursgruppe   50.000.- 
 Møte- og reisekostnader 100.000.- 
 Konsulenttjenester bygg 100.000.- 
 Kontor       50.000.- 
 Andre utgifter   100.000.- 
 Administrasjon   105.000.-   

Sum    1.145.000.- 
 
 

 Mulige finansieringskilder: 

o Prosjektmidler i Regionrådet 
o IRIS 
o DA 
o Kommunene 
o Fylkeskommunen 
o Fylkesmannen 
o Helse Nord 

Prosjektgruppen har uttrykt ønske om igangsettelse av prosjektet til 01.okt, 2013.  
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SR-sak 34/13 ARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING  - 
VEDTEKSTENDRING 

  

 Bakgrunn 
 Spørsmål om Arbeidsutvalgets sammensetning ble tatt opp i regionrådets møte 28. februar – 

1. mars i år under SR-sak 07/13. Regionrådet ba om at Arbeidsutvalget så på 
sammensetningen av organet og at det ble lagt fram en sak i neste regionrådsmøte. 
Arbeidsutvalget la frem saken som diskusjonssak i regionrådets møte 7. juni med ønske om 
innspill til hvordan arbeidsutvalget kan sammensettes i fremtiden.  

  
Dagens sammensetning er regulert gjennom vedtektenes § 4, og lyder som følger: 
 
“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.” 

 
 I dag er 5 av 9 kommuner representert i arbeidsutvalget. 
 Hamarøy, Bodø, Fauske, Meløy og Beiarn er representert, mens Steigen, Saltdal, Gildeskål 

og Sørfold ikke er representert. 
 
 Fra starten har det vært praksis at Bodø og Fauske har hatt plass i Arbeidsutvalget, samt at 

leder i rådmannsgruppa har vært representert. I noen perioder har også opposisjonen vært 
valgt inn i Arbeidsutvalget. Det har også etter hvert blitt praksis at vararepresentantene 
kalles inn selv om ingen har meldt forfall. 
 
Beskrivelse 
Arbeidsutvalget la frem saken til drøfting i Regionrådet sitt møte den 7. juni, med følgende 
modeller som grunnlag for diskusjonen:  

1. Arbeidsutvalgets funksjonsperiode settes til 2 år i stedet for 4 år.  
2. Arbeidsutvalget kan utvides til at alle kommunene er representert. 
3. Arbeidsutvalget består som tidligere. 

 
I møtet kom det forslag om at Arbeidsutvalget kan ha noen faste medlemmer hele 
valgperioden, mens noen byttes ut midt i perioden. Leder og nestleder sitter i 4 år. 
 
Alle forslag til endring betinger vedtektsendring som må godkjennes i alle kommunene. 

 
Vurdering  

 Alternativ 1: 
 Dersom man velger alternativ 1 rulleres arbeidsutvalget hvert andre år.  

Alle kommunene kan sitte i arbeidsutvalget i løpet av en valgperiode, men kontinuiteten blir 
dårligere – leder vil også få kortere funksjonstid.  

 
 Alternativ 2: 
 Alle kommunene er representert, men utvalget kan da bli i største laget (9 medlemmer) 
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 Alternativ 3: 
 Det foretas ingen endringer av arbeidsutvalget. Fordelene ved dagens sammensetning er at 

utvalget ikke er for stort, samt at det er en god blanding mellom små og store kommuner. 
Minuset er at ikke alle kommunene får plass der i løpet av valgperioden. 
 
Alternativ 4 (forslag fremsatt i møtet): 
Antall medlemmer og varamedlemmer beholdes som før, men noen faste medlemmer sitter 
hele valgperioden. Dette forslaget ivaretar kontinuiteten, samtidig som det kan skje en 
rullering mellom kommunene midt i valgperioden. 
 
Sekretariatets forslag 
Sekretariatet foreslår at leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 
år, og at de øvrige plassene i Arbeidsutvalget kan rulleres etter to år. 
 
Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall i Regionrådet (§ 9) og skal godkjennes av 
kommunestyrene i medlemskommunene.  
 
Det forutsettes at behandlingen i kommunene kan gjennomføres innen utgangen av 2013, 
slik at evt. nye medlemmer til Arbeidsutvalget kan velges under regionrådets første møte i 
2014 med funksjonstid til etter kommunevalget i 2015. 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 44/13 og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 

   

Forslag til vedtak: 
 

1. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes §4 slik at den får følgende ordlyd: 
 
“Arbeidsutvalget skal bestå av 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Arbeidsutvalget 
velges blant de som har møterett i Regionrådet. 
 
Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år 
(kommunevalgperioden), mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene 
velges for 2 år. 
 
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er 
forhandlingspart ved lønnsforhandlinger. 
 
Arbeidsutvalget kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet.” 
 

2. Vedtektsendringen oversendes kommunene for godkjenning av kommunestyrene 
innen utgangen av 2013. 

 

Bodø, den 13.9.2013 

 
  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
 
Vedlegg: Gjeldende vedtekter for Salten Regionråd 
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VEDTEKTER FOR SALTEN REGIONRÅD 
  

§  1. Formål 

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

 Hovedmålsetningene 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 

§  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. 

§  3. Oppgaver 

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

- 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 

§  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.  

§  5. Protokoll 

Det føres protokoll over alle vedtak som fattes i arbeidsutvalget og Regionrådet. 
Utskrift av protokoll sendes de deltakende kommuner og eventuelt andre samarbeidspartnere. 
 

§  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. 
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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. 

§  8. Økonomi 

Budsjett for kommende år skal behandles innen 1. oktober. 

Kostnadene ved drift av Regionrådet finansieres ved tilskudd fra kommunene fordelt etter 
innbyggertall ved siste årsskifte. 

Større enkeltprosjekter finansieres særskilt.  

Regionrådet har rett til å oppta lån på inntil 1. mill. kr. 

Salten kommunerevisjon IKS reviderer regnskapet. 

§  9. Endring av vedtekter 

Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall i Regionrådet. Endringer skal godkjennes av 
kommunestyrene i medlemskommunene. 

§ 10. Uttreden og oppløsning 

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i Regionrådet 
og kreve seg utløst fra dette. Oppsigelsestiden knyttes til budsjettår. 

Utløsningssummen fastsettes til kommunens forholdsmessige andel (gitt ved folketall ved siste 
årsskifte før oppsigelsesfristens utløp), men ikke til mer enn verdien av de midler 
vedkommende kommune har skutt inn, jfr. kommunelovens § 27 nr. 3.  

Oppløsning av Regionrådet kan bare skje dersom samtlige kommunestyrer har fattet 
prinsippvedtak om dette. Hver av de deltakende kommuner skal ved oppløsningen av 
Regionrådet være ansvarlig for sin del av forpliktelsene i forhold til folketallet ved siste 
årsskifte. 
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SR-sak 35/13 DISPONERING AV TILSKUDD FRA IRIS-FONDET 
  

 Bakgrunn 
 Representantskapet i IRIS Salten vedtok i årsmøtet for 2012 å bevilge 1,7 mill. av 

overskuddet til et fond for interkommunalt samarbeid som disponeres av Salten Regionråd 
og er overført regionrådets konto i 2013.  

 
Regionrådet har i SR-sak 50/12 bevilget kr 268.000 av tilskuddet til drift av Salten 
Kultursamarbeid i 2013. Ut over dette er ikke midlene disponert. 
 
Beskrivelse 
Siden det ikke er gitt noen føringer for hvordan tilskuddet skal brukes, er det ønskelig at 
noen enkle retningslinjer drøftes og vedtas av regionrådet. 
 
Regionrådet har tidligere år hatt prosjektmidler bevilget av kommunene i en størrelsesorden 
på 300-500 000 kr. pr. år til disposisjon for bruk på prosjekter i egen regi. Det er regionrådet 
som har vedtatt bruken av disse. Da budsjettet for regionrådet ble vedtatt for 2013 ble disse 
midlene strøket, og det er derfor nærliggende å foreslå at tilskuddet fra IRIS-fondet erstatter 
dette. 
 
Sekretariatets forslag 
Saltenstrategier 2012 – 2016 har følgende strategiske målområder: 

A. Livskvalitet og attraktivitet 
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping 
C. Folkehelse og kultur 
D. Kommunikasjonsløsninger og infrastruktur 

 
Det foreslås at bruken av tilskuddet knyttes opp mot målområdene A, C og D, siden regionalt 
næringsfond dekker målområde B, og de øvrige målområdene ikke har noen finansiering. 
 
Vi foreslår følgende retningslinjer for bruk av tilskuddet fra IRIS-fondet: 

1. Tilskudd på 1,7 mill. fra IRIS-fondet disponeres gjennom vedtak i Salten Regionråd. 
2. Midlene skal fortrinnsvis benyttes til egenkapital i prosjekter som er forankret i 

Saltenstrategienes strategiske målområder pkt. A, C og D. 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget har behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 43/13, og 
legger den frem for Regionrådet med følgende 

   

Forslag til vedtak: 
1. Tilskudd på 1,7 mill. fra IRIS-fondet disponeres gjennom vedtak i Salten Regionråd. 
2. Midlene skal fortrinnsvis benyttes til egenkapital i prosjekter som er forankret i 

Saltenstrategienes strategiske målområder pkt. A, C og D. 

 

Bodø, den 13.9.2013 

 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 37/13 INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE 
Under dette punktet gis det anledning til å ta opp saker som den enkelte kommune ønsker 
drøftet / vedtatt i Regionrådet. Slike saker kan være:  
− forslag til felles uttalelser, 
− innspill til regional og statlig myndighet,  
− prosjektideer, 
− etc.  
Det gis også anledning under dette punktet å ta opp saker i egen kommune hvor det ønskes 
regional drahjelp.  
 

a) Fra Steigen kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 
 
Utvikling av ytre kystvei 
Vedlagt følger en forstudie om utvikling av ytre kystvei Bodø-Tromsø, samt et brev til 
samferdselsråd i Nordland fylkeskommune, Tove Mette Bjørkmo, forfattet av de tre 
ordførerne i Nord-Salten (STH-kommunene). Ordførerne ønsker regionrådets støtte på 
brevet som skal oversendes til fylkesråden i snarlig framtid. 
 
 

 

 

Bodø, den 13.09.2013 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 



 Dato: Oktober 2012 
 

 

 

 

 

 
 

Forstudie 
Utvikling av ytre kystvei Bodø-Tromsø 
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Innledning 
Dette er en forstudie som er gjort med tanke på å etablere et helhetlig konsept omkring en 
ytre vei fra Bodø til Tromsø. Ideen er henta fra Kystriksveien langs Helgelandskysten, RV17, 
som gjennom over tjue år er systematisk markedsført og utviklet til å bli et svært kjent og 
populært produkt i reiselivsmarkedet. 

En slik ytre vei vil binde sammen kjente reiselivsdestinasjoner som Helgeland, Bodø, 
Lofoten, Vesterålen, Senja og Tromsø, og vil kunne gjøre at turister ser alternativer til å kjøre 
indre vei; E6. I denne forstudien er det valgt å se en slik ytre rute i forbindelse med utviklinga 
av Nasjonal turistveg. Nasjonal turistveg er etablert både i Lofoten, Vesterålen og Senja, og 
Statens Vegvesen har dermed tilrettelagt for turisme langs disse strekningene. Koblet til 
Nasjonal Turistveg også på Kystriksveien Helgeland, utgjør dette samlet den største 
satsingen og mest sammenhengende ruten i Nasjonale Turistveger. 

Initiativtaker til denne forstudien er Fergesambandet Andøy-Senja AS. Deres motivasjon er 
knytta til å øke trafikken over Vesterålen, Senja og Kvaløya til beste for alle aktørene i 
området. Utviklingssenteret AS ved Sigrid Stangnes og Hilde Johnsen har gjennomført 
forstudien.  
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Status 

A Infrastruktur, ytre vei 

 

Disse fire fergesambandene har svært ulik bakgrunn og regularitet. Sambandet mellom 
Bodø-Moskenes knytter Lofoten sammen med Bodø, og er et helårig samband. Det har vært 
utfordringer i sommersesongen med at det er stor økning i antall biler og reisende, grunnet 
Lofotens popularitet som reiselivsdestinasjon. Det er viktig å merke seg at fergekapasiteten i 
Nordland utvides på Bodø-Moskenes, og Bognes-Lødingen med 65 % fra 2013, og man med 
dette starter et tiårig samarbeidsløft på kommunikasjon og infrastruktur i Lofoten.  

Sambandet mellom Fiskebøl og Melbu er også et helårssamband, og før Lofast kom, var 
dette et svært viktig samband med stor trafikk. Dette er nå redusert, og har i dag 
interntrafikken mellom regionene Vesterålen og Lofoten.  

Sambandet Andenes-Gryllefjord er et sommersamband, og startet opp i 1991. Sambandet 
har siden oppstart vært driftet privat regi gjennom Fergesambandet Andøy – Senja AS. 
Sambandet mottar driftstilskudd fra Nordland og Troms fylkeskommuner. Selskapet har i 
lengre tid vært i dialog om at strekningen skal overtas av det offentlige, men beslutning 
trekker ut i tid. Selskapet driver forholdsvis marginalt og må holde en kort driftssesong.   I 
tillegg kreves det utbedring av begge fergeleiene, slik at det kan brukes større ferge på 
sambandet.  For Fergesambandet Andøy-Senja er fergekapasiteten for liten. Man er 
avhengig av at fergeleiene både på Andenes og i Gryllefjord oppgraderes for å kunne sette 
inn materiell med større kapasitet. Strekningen er værutsatt og selskapet har ikke ambisjoner 

Ytre vei mellom Tromsø og Bodø er i denne 

sammenhengen foreslått som på kartet til 

venstre. Den går da over ytre Kvaløy, Senja, ytre 

del av Andøya til Sortland, Melbu, Svolvær, 

Moskenes og Bodø. Strekninga har en total 

lengde på 616 km, mot 559 km ved å kjøre indre 

vei via E6. De oransje veistrekningene på kartet 

er Nasjonal turistveg,  

Det er fire fergesamband på strekninga:  

- Bodø-Moskenes, opereres av Nordland 

fylkeskommune 

- Fiskebøl-Melbu, opereres av Nordland 

fylkeskommune 

- Andøy-Gryllefjord, opereres av 

Fergesambandet Andøy-Senja AS  

- Botnhamn-Brensholmen, opereres av 

Troms fylkeskommune.  

De to sistnevnte er sommerferger.  
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om å utvikle et helårssamband, men med langsiktighet i drift ser man store muligheter for 
sesongforlengelse på stekningen. Dette gjelder både for turistmarkedet, som for regional 
besøks- og næringstrafikk. 

Sambandet Botnhamn-Brensholmen startet opp i privat regi på midten av 1990 tallet som et 
sommersamband. Fra 2011 overtok Troms fylkeskommune driftsansvaret. Dette 
fergesambandet har opplevd stor vekst, også knytta til lokaltrafikk mellom nordlige del av 
Senja og Tromsø.  

Det har vært ei økning i sykkelturister over fergesambandene Andøy-Gryllefjord og 
Botnhamn-Brensholmen de siste årene. I regi av Troms fylkeskommune er nå strekningen 
Tromsø-Gryllefjord utviklet som sykkelrute.   

B Reiselivsnæring: Aktører og samarbeid 

Reiselivet har en noe kompleks organisering, men der det lokale destinasjonsselskap har 
fokus på bedrifter og attraksjoner i sitt område. En veistrekning som denne går gjennom 
områder til flere lokale og regionale destinasjoner og reiselivssammenslutninger. De aktuelle 
her er: 

Destinasjon Lofoten, Bodø, Vesterålen Reiseliv, Andøy Reiseliv, Destinasjon Senja, Visit 
Tromsø og/ eller Sommarøy Arctic Hotell m/samarbeidende bedrifter på Sør-Kvaløya og 
Kattfjorden. Destinasjonsselskapene peker på fergesambandene som svært viktige for 
reiselivsnæringen.  

Andøy Reiseliv har gjennom 10-15 år arbeidet med konseptet «Whale Route» - en 
markedsføring av strekningen Bodø-Tromsø. Det er begrenset aktivitet under dette 
konseptet, internettside er for eksempel ikke tilgjengelig. Ut fra sonderinger gjort i denne 
forstudien er inntrykket at konseptet mangler oppslutning hos aktørene.  

Nord-Norges felles markedsføringsselskap Nord-Norsk Reiseliv viser til strekningen som 
sentral i markedsføringen av sommersesongen. Nasjonal Turistveg Andøy og Senja, 
Hvalsafari og strekningen som en svært attraktiv opplevelsesrute mellom Lofoten og Tromsø 
er viktige pilarer som trekkes frem i alle kampanjer for sommer i Nord-Norge.  

I NHO Reiseliv Nord-Norges næringspolitiske handlingsplan er utviklingen av 
helhetskonseptet ytre kystvei, og Senjafergene spesifikt tatt opp som viktige moment for å nå 
hovedmålet; økt lønnsomhet for reiselivsnæringen. Vi viser spesielt til følgende 
formuleringer: 

Regionale utfordringer/prioriteringer som følges opp av NHO Reiseliv Nord-Norge:  

Opprettholdelse og styrking av reiselivsmessig infrastruktur. Herunder  

 Gjøre det lettere for turoperatører og andre reisende å planlegge turer til Nord-Norge. 
Sikre langsiktighet og forutsigbarhet i ruteplanleggingen for Senja-fergene og 
fergesambandene over Vestfjorden, inkl. muligheter for at turoperatørene kan 
forhåndsbooke.  

 Øke opplevelsen for vegreisende, bl a: Arbeide for videreutvikling av Ytre Kystriksvei 
til en sammenhengende opplevelsesvei langs hele Nord-Norge kysten.  
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Eksempelet RV 17 - Kystriksveien      

Historikk  

Reiselivsproduktet Kystriksveien startet som et offentlig utviklingsprosjekt 1991 etter initiativ 
fra Torghatten Reiseliv. Prosjektet var finansiert av Nord-Trøndelag og Nordland 
fylkeskommune, DU (nå Innovasjon Norge), trafikkselskap og kommunene langs 
strekningen. Formålet var å skape en helhetlig konsept og markedsføring av RV17 som 
opplevelsesrute, og som et attraktivt alternativ til E6. De viktigste grepene som ble gjort var 
etablering av ordning med fergeverter og utarbeidelse av reisehandboka.  

I 1992 kom Frode Lindberg inn som prosjektleder. I prosjektperioden var det primært 
kommunene og trafikkselskapene som engasjerte seg. I starten var næringa litt «positivt 
avventende» - man opplevde for mange prosjekt som startet opp, men aldri ble videreført. I 
prosjektperioden oppnådde man ca 40 bedrifter med i reisehandboka.  

Videreføring av prosjektet etter de tre første årene ble løst ved at kommunene og 
trafikkselskapene etablerte en interesseforening, Foreningen Kystriksveien. Samtidig 
etablerte prosjektleder Frode Lindberg et enkeltmannsforetak, Kystriksveien Reiseliv: 

 Foreningen Kystriksveien 

Fungerer som interesseorganisasjon og felles arena for kommunene, trafikkselskap og 
destinasjonsselskap langs strekningen. Per i dag er det 26 medlemmer i foreningen. For at 
bedrifter skal kunne være med i reisehåndboka til Kystriksveien Reiseliv, er det et vilkår at 
kommunen er medlem av foreningen. Foreningen kjøper tjenester av Kystriksveien Reiseliv, 
primært i form av redaksjonell omtale av områdene (kommunene/destinasjonene) i 
reisehandboka. Dette utgjør mellom 5-600 000 kroner per 2012.  

Foreningen Kystriksveien utvikler også egne prosjekter for infrastruktur, kvalitetsheving og 
felles offentlig tilrettelegging, f eks skiltplan. Tjenester i form av prosjektledelse mm kjøpes 
enten hos Kystriksveien Reiseliv, eller hos andre. Det ligger ingen forpliktelser for kjøp av 
slike tjenester; utføres der det er mest hensiktsmessig. Foreningen Kystriksveien har 
utarbeidet strategiplan 2010-2014 med følgende prioriteringer: Infrastruktur – Nasjonale 
Turistveger – produktutvikling – samarbeidsforum på tvers av fylkesgrenser – 
markedsføringssamarbeid – kompetanseheving.      

Kystriksveien Reiseliv 

Privat aksjeselskap 100 % eid av Frode Lindberg, med forretningsadresse Steinkjer. 
Selskapet driver primært med markedsføring og salg av Kystriksveien - med reisehandboka 
som viktigste produkt og verktøy. Inntekt fra næringen utgjør ca 70 % av omsetningen. Det er 
i dag 180 bedriftsmedlemmer i reisehandboka, svært mange små aktører. Selskapet driver 
også med produktpakking og salg, og utvikling av enkelte prosjekt – f eks sykkelprosjekt 
Helgeland. Det understrekes imidlertid sterkt at reisehandboka er viktigste produkt gjennom 
at næringslivet er så sterkt med i denne - og er sammen med fergeverter en utløsende 
suksessfaktor for Kystriksveien.    
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Nasjonale Turistveger: et 
kvalitetsstempel og et kvalitetskonsept 

 

Statens Vegvesens prosjekt Nasjonale 
Turistveger velger ut spesielle 
vegstrekninger som får et 
kvalitetsmessig, estetisk og 
opplevelsesmessig løft. Gjennom satsing 
har Nasjonale Turistveger oppnådd svært 
viktig profilering i inn og utland av 
konseptet. Nasjonale Turistveger bidrar til 
en svært viktig kvalitetsheving av 
vegstrekningene, og profilering gjennom 
markedsføring av turistvegkonseptet som 
helhet.  Produktutvikling og 
markedsføring av opplevelsene og 
aktørene ligger ikke i mandatet til 
Nasjonale Turistveger.  

 

 I dag er store deler av Kystriksveien blitt 
Nasjonal Turistveg - Helgelandskysten 

Sør og Helgelandskysten Nord. Hele strekningen over Senja og Andenes har senest i 2011 
fått status som Nasjonal Turistveg. Med dette har ytre kystvei over Andøya og Senja fått et 
viktig kvalitetsstempel som utvalgte, nasjonale kjøreruter med spesielle kvaliteter og 
særpreg. Det er gjennom fergesambandene at investeringene i Nasjonal Turistveg reelt 
kan utnyttes; uten fergene vil dette kun være isolerte strekninger som er vanskelig 
tilgjengelige.  

   

 

 

SENJA               ANDØYA     LOFOTEN 

 

 

 

Bildene er henta fra brosjyremateriell om Nasjonale truistveger.  
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Utvikling og strategier 
 

A Offentlig infrastruktur 

Forutsigbarhet og sikkerhet med tanke på offentlig infrastruktur er en viktig forutsetning for 
reiselivet – og her for utvikling av trafikkgrunnlaget for ytre kystvei. Derfor er det nødvendig å 
se helhetlig på fergestrekningene Bodø-Moskenes, Fiskebøl-Melbu, Andenes-Gryllefjord og 
Botnhamn-Senja langs hele den ytre kystveien.  Både fylkeskommuner, kommuner, 
fergeselskap og Statens Vegvesen arbeider med (deler av) ruta.  

I Troms arbeides det nå med Transportplan for Troms som skal vedtas politisk høsten 2013 I 
Nordland foretas det nå et stort kapasitetsmessig løft på fergesambandene.. Den store 
kapasitetsøkningen på fergene inn mot Lofoten er et solid grunnlag for kanalisering videre 
over Vesterålen og videre nordover, og er et godt eksempel på at når det gjelder infrastruktur 
må det tenkes på tvers av fylkesgrenser.  

Den ytre kystveien berører to fylker, mange kommuner, flere fergeselskap og 
destinasjonsområder. Det er svært viktig at Nordland og Troms fylkeskommuner 
samarbeider og ser sambandene i sin helhetlige kontekst som helhetlige strekninger.   

Troms fylkeskommune, samferdselsetaten visert til at spørsmålet om drift for 
fergestrekningene er på agendaen i en jobb overfor nasjonalt nivå. Fylkeskommunen, 
Torsken kommune og Statens Vegvesen arbeider med plan for tilrettelegging av og ved 
fergeleie i Gryllefjord i forbindelse med Torskenpakken.  

Det er stekningene Andenes – Gryllefjord og Botnhamn – Brensholmen som «det svake 
punkt» for helhetskonseptet ytre kystvei, og det er her et nødvendig løft på fergeleier og 
kapasitet ferger må foretas før potensialet kan utnyttes, og utvikles. Fylkeskommunene og 
øvrige myndigheter er involvert og har investert i stekningene – først og fremst Nasjonal 
Turistveg. Det er behov for at i første rekke fylkeskommunene samarbeider tett og har 
samme fokus på strekningen som helhet.  

 

 

B Utviklingsstrategier reiseliv 

 

Troms fylkeskommune utarbeider høsten 2012 strategisk reiselivsplan. Det er etablert en 
arbeidsgruppe fra næringen som bidrar i prosess med utvikling av plan og prioritering av 
innsatsområder.  Infrastruktur er et viktig tema i dette arbeidet, men man må avvente 
arbeidsgruppens prosess før prioriteringer kan trekkes frem.  

I Nordland fylkeskommune strategisk reiselivsplan 2011-2115 ”Opplevelser langs verdens 
vakreste kyst” er utfordringen samferdselsplanlegging i forhold til reiselivets behov tatt opp 
som problemstilling. Det arbeides i dag med et testprosjekt for å koordinere reise langs 
Kystriksveien med offentlig kommunikasjon. Ett av tre utviklingsområder i strategien er 
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”initiativ til overordnede tiltak i regi av utviklings- og virkemiddelapparat”, og det er opprettet 
en Ressursgruppe Reiseliv som koordinerings og informasjonsutvekslingsorgan.  

Destinasjon Senja og Sommarøy Arctic Hotel ser på å utvikle felles prosjekt for utvikling og 
markedsføring av områdene. Andøy Reiseliv arbeider med Whale Route som kan 
videreutvikles i et bredere samarbeid.  Flere individuelt reisende, flere med fly, sterk utvikling 
av sykkelturister langs ruta: Reiselivsaktørene er opptatt av fergeforbindelsene som et veldig 
viktig grunnlag for reiselivsutviklingen.  

Reiselivsnæringen understreker at ruta – muliggjort gjennom fergene – er veldig viktig, 
spesielt på Senja, Kvaløya og i Vesterålen. Ved stabilitet og regularitet kan reiselivet utvikle 
og bruke mulighetene den ytre veien gir. Yttersida, med sammenbinding Bodø-Lofoten-
Vesterålen/Senja og Tromsø trenger helhetlig planlegging for å kunne utnyttes fullt ut. Ønske 
og oppfordring fra reiselivet er buss mellom Lofoten og Tromsø i sesongen. Stadig flere 
reiser individuelt og bruker fly inn/ut. Buss over Senja og Andøya er et veldig attraktivt 
reisealternativ mellom Lofoten og Tromsø (fly via Bodø eller Hurtigrute).   

Reiselivsaktørene stiller seg bak at det er viktig å ta helhetlige grep for å sikre 
forutsigbarheten og utnytte potensialet i ytre kystvei Bodø-Lofoten-Tromsø, og vil gjerne 
involveres i et felles arbeid med det offentlige og fergeselskapene.  

 

  



 
 

 

 

 
  11 

Effekter ved en sterkere samling 
omkring ytre kystvei Bodø-Tromsø 
 

 Kommunikasjonsmessig helhet og sammenheng: I forhold til kapasitetsøkning i 
nordre Nordland og strekningen Vesterålen-Tromsø som del av større regionalt 
reisemønster og – tilbud.  

 Grunnlag for utvikling av etterspørsel i hele traseen over Kvaløya, Senja, Andøya og 
Vesterålen. Sykkelturisme er allerede i rivende utvikling, grunnlag for å utvikle flere 
tilbud. Regional fritidstrafikk, ”fly and drive”-pakker, aktivitetsprodukt: Utvikler lokalt 
markedsgrunnlag. Skaper spesielt grunnlag for utvikling av de små, lokale 
reiselivsaktørene. Kystriksveien viser til at spesielt de små aktørene slutter sterkt opp 
rundt Reisehåndboka; bil- og sykkelturister bidrar til lokal omsetning. 

 Vesterålen og Senja utvikles som reisemål gjennom å være del av strekningen. 
Arbeidet med Kystriksveien har bidratt til at Helgeland er utviklet som ett av de store 
reisemålene i Nord-Norge. Potensialet er like stort i Vesterålen – Senja – Kvaløya.  

 Tilgjengeliggjøring og synliggjøring av «yttersida» som konsept i 
reiselivssammenheng. Uten sammenhengende ruter blir øyene og kysten ofte en 
transportmessig «blindvei», og dette en stor hemsko for å utvikle besøkstrafikk.  

 Reiselivet og destinasjonsselskapene har samarbeidslink i forhold til hele 
strekningen, også inn mot samferdsel og infrastruktur. Bedre og mer helhetlig 
planlegging mellom reiseliv og samferdsel.  

 Flere reisende over sommerfergene Andenes-Gryllefjord og Botnhamn-Brensholmen 
gir grunnlag for bedre materiell, større kapasitet og lengre sesong.   
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Videre prosess – samlet innsats for å 
utvikle «Ytre Kystvei»? 
I arbeidet med dette forstudiet opplever vi enighet blant alle intervjuede om at ytre kystvei 
Bodø-Lofoten-Tromsø er et konsept som trenger, og fortjener en samlet og helhetlig satsing. 
Hvordan kan man gjøre dette, og hvilke aktører bør og kan være med?  

Vårt forslag er at initiativet gjennom denne forstudien danner grunnlag for et felles 
prosjekt mellom fylkene, regionene, Statens Vegvesen/Nasjonale Turistveger og 
reiselivsnæringa.  

Som et første grep har Fergeselskapet Andøy-Senja AS avklart med ordfører i Andøy 
kommune, Jonni Helge Solsvik og ordfører i Torsken kommune, Fred Flakstad at de 
sammen vil ta et initiativ til et møte med sentrale aktører i forhold til problemstillingene og 
mulighetene i en felles satsing rundt ytre kystvei. Som en start på denne prosessen foreslår 
Fergesambandet Andøy-Senja at man inviterer Troms og Nordland fylkeskommuner ved 
fylkesrådene for samferdsel og næring, Statens Vegvesen v/regiondirektør Torbjørn Naimak, 
samt NHO Reiseliv Nord-Norge v/regiondirektør Geir Solheim. På dette møtet vil forstudien 
presenteres, arbeidet forankres og beslutning tas om videre grep.  

Ved ei positiv beslutning om at arbeidet med ytre kystvei skal starte opp, må det etableres et 
prosjekt der ideen forankres ytterligere, nødvendige utgreiinger gjøres og at det arbeids mot 
aktuelle beslutningstakere. Særlig er forankringa viktig. Gjennom forstudien er enkelte 
aktører kontakta, men i et prosjekt må det arrangeres fellesmøter der ideen drøftes og 
innspill gis. En ytre kystvei vil gi et løft til reiselivsaktører både store og små, og det er viktig 
at hver enkelt får optimale effekter. Forankringa opp mot beslutningstakere, 
destinasjonsselskap og bransjeorganisasjon er også viktig, erfaring viser at gode dialoger 
mellom ulike aktører kan løse aktuelle utfordringer. I denne prosessen vil det være svært 
aktuelt å ta lærdom av arbeidet til Kystriksveien på Helgeland har gjort.  

Etter vår oppfatning etter å ha arbeidet med denne forstudien, vil et godt og samla arbeid 
med en ytre kystvei Bodø-Tromsø gi et løft for reiselivsnæringa særlig i Vesterålen, Senja og 
Kvaløy. Nødvendig infrastruktur er en del som må på plass og som det offentlige må bidra 
med. Vi vil også minne om at godt samarbeid mellom aktørene, riktig markedsføring og 
organisering av arbeidet også er viktig for at ytre kystvei skal bli den suksessen den kan bli.  
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Vedlegg: NHO reiseliv som 
næringspolitiske handlingsplan for 
Nordland, Troms, Finnmark og 
Svalbard 
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Samferdselsråd Tove Mette Bjørkmo 
Nordland Fylkeskommune 
Prinsens gate 100 
8048 BODØ        Nord-Salten 12.09.2013 
 

 

Kystveien mellom Bodø og Tromsø. 
 
 
Vi har registrert at det i den siste tiden er startet opp et arbeid med å definere en ytre kystvei 
mellom Bodø og Tromsø. Dette som en forlengelse av dagens kystvei fra Trøndelag til Bodø. 
Det jobbes også for å få gitt denne veien et kvalitetsstempel ved at strekningen får status som 
Nasjonal Turistvei. Dette arbeidet synes vi er veldig positivt, og dersom man lykkes, vil dette 
kunne gi et løft både for reiselivet og det øvrige næringslivet i de kommunene som veien går 
gjennom.  
 
Forstudien som er laget av Utviklingssenteret i Troms, legger imidlertid opp til at første del av 
denne veien skal være fergestrekningen, Bodø – Moskenes. På denne måten vil veien ikke gå 
innom Nord-Salten, noe vi som ordførere i dette området ikke kan være med på. 
I dag går det meste av infrastruktur utenom vårt område. Dagens kystvei stopper i Bodø. 
Toget stopper i Bodø. Hurtigruta svinger utenom Nord-Salten og tar turen over Vestfjorden. 
Vi kan rett og slett ikke akseptere at en fremtidig kystvei skal gjøre det samme. Derfor må en 
fremtidig kystvei gå gjennom Steigen, via Hamarøy og med ferge over til Vågan. 
 
Vi forventer at også Nord-Salten gis muligheter til en positiv samfunnsutvikling på lik linje 
med alle andre områder. Slik vi ser det, er de viktigste faktorene i så måte, infrastruktur og 
samferdsel. Derfor må Nordland Fylkeskommune være tydelig på at en fremtidig kystvei skal 
gå gjennom Nord-Salten. 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Rolf Steffensen   Tor Asgeir Johansen   Asle Schrøder   
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