
   
  

 
 
 

REFERAT    

FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ 

Til stede: Ida Pinnerød 
Lars Kr. H. Evjenth  
Monika Sande 
Hege Sørlie 
Asle Schrøder 
Rolf Kåre Jensen 

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen 
Heidi Robertsen 
Lena Breivik under AU-sak 03/17 
Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 
Mona Lindal under AU-sak 05/17 

 
Petter Jørgen Pedersen hadde meldt forfall. 
 
Ida Pinnerød ledet møtet fram til kl 12.00. Deretter ledet Monika Sande møtet. 
 
Ida Pinnerød deltok ikke i behandlingen av AU- sakene 02/17, 04/17, 08/17, 15/17, 17/17 og 
18/17. 
Rolf Kåre Jensen deltok ikke i behandlingen av AU- sakene 02/17, 04/17, 08/17, 17/17 og 
18/17. 
Asle Schrøder deltok ikke i behandlingen av AU- sakene 02/17, 08/17, 17/17 og 18/17. 
 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
 

 

AU-SAK 01/17 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig vedtak: 
Referat fra møte i AU 4. november og 17. november 2016 godkjennes. 
 
 
 

AU-SAK 02/17 ORIENTERINGER 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017.  
 

A. Personell 
B. Forskningsprosjektet «Grønt skifte Nordland» 
C. Kulturutredning i Salten 
D. Eksterne møter som sekretariatet har deltatt på 
E. Referat fra møte i OSO 
F. Aktivitetskalender Nord-Norges Europakontor 

 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
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AU-SAK 03/17 ORIENTERING OM PROSJEKTET «SAMHANDLING INNENFOR 

KOMMUNALT ETTERVERN INNENFOR RUS / PSYKIATRI» 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. Prosjektleder Lena Breivik orienterte. 

Enstemmig vedtak: 
Arbeidsutvalget tar presentasjonen til orientering. 
 
 
 

AU-SAK 04/17 BODØ I VINDEN: FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALEN 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. Prosjektleder Jannike Ramsvik orienterte. 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd viderefører sitt partnerskap i Bodø i vinden i 2017 med kr. 100 000.På 
denne måten bidrar Salten Regionråd på vegne av kommunene til regional omdømme-
bygging og profilering.  

2. Salten Regionråd oppfordrer Bodø i vinden til å forsterke det regionale perspektivet ytter-
ligere i 2017, slik at hele regionen profileres som et godt bo- og arbeidssted.  

3. Deltakelsen i Bodø i vinden forankres i Saltenstrategiene 2016-2020 og belastes de 
«nye» RNF-midlene som Salten Regionråd har fått tildelt fra Nordland fylkeskommune. 

4. Evaluering av deltakelsen i Bodø i Vinden gjennomføres innen utgangen av 2017. 
Evalueringen ses opp mot synergier gjennom kommunenes deltakelse i Visit Bodø.  

 
 
 

AU-SAK 05/17 STRATEGIPLAN HAVBRUK SALTEN 2017 – 2027 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. Prosjektleder Mona Lindal orienterte. 

Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd slutter seg til «Strategiplan havbruk Salten 2017-2027».   

Strategiplanen sendes til kommunene for videre behandling. 
 

 
 

AU-SAK 06/17 STEIGEN KOMMUNE: OPPSIGELSE AV MEDLEMSSKAP I SALTEN 

REGIONRÅD 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017.  

Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd tar oppsigelsen til etterretning og godkjenner formalitetene rundt oppsigel-
sen.  

Oppsigelsen trer i kraft fra og med 1. januar 2018.  

Steigen kommune tas ut av de regionale prioriteringene gjort av Salten Regionråd, fra og 
med 1. januar 2018. 
 
 
 

AU-SAK 07/17 SALTENSTRATEGIER 2016-2020 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd vedtar Saltenstrategier 2016-2020 med de endringer som er foreslått av 
Arbeidsutvalget.  
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2. Handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt aktuelle måleindikatorer vedtas av region-
rådet.  

 
 
 

AU-SAK 08/17 REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS   
Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd tar saken til orientering.  

Sekretariatsleder i Salten Regionråd besøker kommunestyrene i Salten for å få innspill til 
regionrådets rolle og fokus framover. 

 

 

 

AU-SAK 09/17 RYDDEPROSJEKT I SALTEN  

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd anbefaler at det etableres en skogfaglig prosjektgruppe med represen-
tanter fra alle deltakende kommuner som kan jobbe videre med realisering av et 3-årig 
felles ryddeprosjekt i Salten.  

2. Regionrådets sekretariat bistår prosjektgruppen til organisering og finansiering er på 
plass.  

 

 

 

AU-SAK 10/17 EVALUERING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED NORD-NORGES 

EUROPAKONTOR 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd er tilfreds med partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor.  

2. Nord-Norges Europakontor oppfordres likevel til å bli mer målrettet i sin oppfølging av 
partnerskapsavtalene og innholdet i disse, og da særlig i forhold til interessefremming 
omkring de spesifiserte politikkområdene i avtalen.  

3. Arbeidsutvalget som prosjektgruppe for oppfølging av partnerskapsavtalen, og kommune-
ne i Salten som partnere, oppfordres til å være mer aktiv i forhold til å se mulighetene i 
partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor.  

 

 

 

AU-SAK 11/17 DISPONERING AV REST RDA-MIDLER 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

1. Restmidler fra tidligere RDA-ordning og regionale partnerskap overført fra Nordland fyl-
keskommune i desember 2016 prioriteres brukt på utviklingstiltak som forankres i Salten-
strategier 2016 – 2020.  

2. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å fordele midlene i hht. pkt. 1. 
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AU-SAK 12/17 JERNBANEFORUM NORD – MØTEDATOER I 2017 OG ENDREDE 

VEDTEKTER 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

Salten Regionråd mener det er viktig at Nordland har et velfungerende og slagkraftig jernba-
neforum som kan jobbe til beste for å utvikle og forbedre jernbanen i Nordland.  

Salten Regionråd støtter forslaget til vedtektsendringer slik disse foreligger. 

 

 

 

AU-SAK 13/17 BEREGNING AV SKATT PÅ OPPDRETTSANLEGG – INNLEIE AV BI-

STAND 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

Leder og sekretariatsleder får fullmakt til å innhente bistand til å utarbeide et kunnskaps-
grunnlag for Salten der følgende elementer inngår: 

 Kartlegging av materielle flytende verdier som er taksert i kommunene 

 Produksjonsstørrelse 

 Innbetaling av eiendomsskatt 

Kostnadene tilknyttet utredningen tas fra AUs disposisjonsfond og begrenses oppad til kr 
50 000. 

Det legges fram en ny sak i regionrådets møte i juni hvor man tar en endelig beslutning om 
man skal gå videre eller ikke med prosjektet. 

 

 

 

AU-SAK 14/17 SALTENTINGET 2017 – FORSLAG TIL TEMA 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

Arbeidsgruppen og sekretariatet i Salten Regionråd jobber videre med planleggingen av Sal-
tentinget i henhold til de innspill som framkom i møtet. 

 

 

 

AU-SAK 15/17 FORSLAG TIL FINANSIERING AV ØKT BEMANNING I 2017 SALTEN 

FRILUFTSRÅD 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig innstilling: 

1. Kostnadene tilknyttet 50 % deltids prosjektstilling på om lag 350 000 kroner for 2017 be-

lastes pro 667 Barnehage/skole.  

2. 50 % AFP for 2017 utgjør om lag 160 000 kroner og belastes Salten Friluftsråds fond. 

3. Finansieringen for 2018 tas i forbindelse med budsjettbehandlingen høsten 2017. 

 

 

 

AU-SAK 16/17 SYKKEL I SALTEN – OPPFØLGING AV SR-SAK 57/16 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 
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Enstemmig vedtak: 

 
1. Arbeidsutvalget (AU) tar organiseringen av prosjektet, slik den nå er, til etterretning og 

ber prosjektleder invitere Nordnorsk Reiseliv inn i referansegruppa.  

2. AU vedtar framlagte tiltaksplan for 2017.  

3. AU vedtar forelagte budsjett og finansieringsplan for prosjektet med de forbehold som er 
tatt der.  

4. AU ber om å få opp en ny sak med detaljering av tiltaksplanen for perioden 2018-2020 i 
løpet av 2017. Herunder bes det om at en «Norden på tversrute» og studietur vurderes 
innarbeidet.  

5. AU ser det som en naturlig konsekvens av utmeldingen fra Salten Regionråd at Steigen 
kommune ikke deltar i prosjektet etter at utmelding er gjennomført.  

6. For øvrig ber AU om at de forelagte endringsforslagene fra prosjektgruppa innarbeides i 
prosjektbeskrivelsen og at den framlegges på neste møte.  

 

 

 

AU-SAK 17/17 FAUSKE NÆRINGSFORUM - STØTTE TIL SAMFERDSELS-

KONFERANSE 2017 PÅ FAUSKE 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 

Enstemmig vedtak: 

1. Arbeidsutvalget bevilger 10 000,- kroner av AUs disposisjonsfond til gjennomføring av 
samferdselskonferanse på Fauske den 25. april 2017. 

2. Tilskuddet gis under forutsetning av at Nordland fylkeskommune bidrar med tilsvarende 
beløp.  

 

 

 

AU-SAK 18/17 DISKUSJONSSAKER 

Det vises til saksfremlegg datert 27.1.2017. 
 

a) Saksliste møte i regionrådet 16. februar 2017 
Møtet planlegges videre etter fremlagte forslag og innspill som kom i møtet. 
 

b) Møte med Nordlandsbenken 
Møtet planlegges videre etter innspill som kom i møtet. 
 

c) Møte med Fylkesrådet i Nordland 
Møtet planlegges videre etter innspill som kom i møtet. 
 

d) Lokalisering av stillingsressurs vanndirektivet 
Arbeidsutvalget ber om at rådmannsutvalget gir sin anbefaling vedrørende 
organisering av prosjektet.  

e) Invitasjon til lanseringen av OECDs rapport om Nord-Norge og resten av NSPA 

i Brussel den 13. mars 2017.  
Tatt til orientering. 
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Møtet slutt kl. 13.45. 

Neste møte i AU blir fredag 31. mars 2017 kl. 10.00 – 15.00 hos Salten Regionråd 

 

Bodø, den 6.2.2017 

Salten Regionråd 

 

Ida Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.) 
nestleder sekretariatsleder 

 

  
Heidi Robertsen (sign.) 
referent   


