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MØTE I REGIONRÅDET 21. – 22. NOVEMBER 2013  

 KJERRINGØY 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Kjerringøy 
 

SR-sak     38/13 Nord-Norges Europakontor i Brussel 
  Andreas Østhagen, konstituert direktør, presenterer Nord-Norges Europakontor. 

SR-sak     39/13 Prosjektet “Interkommunale eierstrategier i Salten” 
  Advokatfirmaet NORDIA v/Vibeke Resch-Knudsen presenterer rapporten. 

SR-sak     40/13 Bodøregionens utviklingsselskap AS (BRUS) 
  Odd Emil Ingebrigtsen, direktør, presenterer BRUS 

SR-sak     41/13 Referat fra forrige møte 
SR-sak 42/13 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmannsgruppa 

SR-sak 43/13 Orientering – Helhetlig budsjett 2014 for Salten Regionråd  
SR-sak     44/13 Lønnspolitisk plan 
SR-sak 45/13 Prosjekt – Felles Reiselivssatsing i Salten 
SR-sak    46/13  Sykkel i Salten 
SR-sak  47/13 Sykkelløftet – rapportering av status i kommunene 
SR-sak     48/13 Samferdselsstilling 
SR-sak 49/13 Innmeldte saker fra kommunene 

a) Bodø kommune: Kystveien 

  b) Saltdal kommune: Sykkelprosjektet 

  c) Steigen kommune: Videregående skole i Steigen 

   
 
Praktiske opplysninger 
Møte torsdag og fredag på Kjerringøy Brygge. 

Torsdag 21. november 12.00 Lunsj  
 13.00 Møtestart (SR-sakene 38/13-40/13) 
 19.30 Middag 

Fredag 22. november 08.00 Frokost  
 09.00 Møtestart (SR-sakene 41/13-49/13) 

 13.00 Lunsj og avreise 
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SR-sak 38/13  PARTNERSKAP I NORD-NORGES EUROPAKONTOR I 
BRUSSEL 

 
Innledning: 
Rådmannsgruppen i Salten gjennomførte 11.-13.5.2013 en studietur til Brussel. Leder og 
sekretariatsleder i regionrådet deltok også, i tillegg til en delegasjon fra Bodø kommune.  
 
I Brussel besøkte vi Nord-Norges Europakontor, EU-delegasjonen, EU-kommisjonen, EFTA, 
KS Europakontor og Parlamentet. I tillegg besøkte Bodø kommune Eurocontrol. Et av 
hovedmålene for turen var blant annet å få kompetanse om hvordan avgjørelser som tas i 
Brussel påvirker det som skjer i Salten og i Norge. Dette skjer blant annet ved at:  
 

o Norge har 74 avtaler med EU hvor EØS-avtalen er den største  
o Så godt som alle samfunnsområder er berørt av de avgjørelser som tas av EU.  
o EU er Norges viktigste handelspartner og 81 % av Norges eksport går til EU.  
o 95 % av norsk gass eksporteres til EU  
o Norge deltar på ¾ av det EU holder på med  
o 8000 lover og regler fra EU er tatt inn i norsk lov – 6000 av disse er trådt i kraft og 

utgjør ca. 30 % av norsk lovgivning 
 
Et stort antall av EUs direktiv vil før eller senere få direkte innvirkning på nordnorske aktører, 
da spesielt kommuner, fylkeskommuner, bedrifter og forskningsinstitusjoner. Eksempler på 
dette er energieffektivisering, offentlige innkjøp, sikkerhet knyttet til offshore 
olje og gass, fornybar energi, m.m. 
 
I tillegg settes mange av rammevilkårene for nordnorsk næringsutvikling i Brussel, både 
direkte og indirekte, for eksempel differensiert arbeidsgiveravgift, offentlig støtte til flyplasser, 
markedsadgang/vilkår for fiskeriprodukter, økt/minsket etterspørsel etter naturgass, EUs 
nye forskningsprogram (Horizon 2020), EUs arktiske strategi og m.m. 
 
Nord-Norges Europakontor i Brussel ønsker partnerskapsavtaler med kommuner, næringsliv 
og utdanningsinstitusjoner. I dag er blant annet Universitetet i Nordland en av partnerne. 
Kontoret eies av de tre nordligste fylkeskommunene og skal blant annet bidra til:  
 

o at nordnorske miljøer skal kunne utnytte mulighetene som EU og EØS-avtalen gir  
o regional utvikling gjennom økt Europakompetanse  
o markedsføring av Nord-Norge i europeiske miljøer.  
o større internasjonal aktivitet i de tre nordligste fylkene  
o at den generelle internasjonale kompetanse øker i de nordnorske fylkene, samt å 

høyne EU- og EØS-kunnskapen i landsdelen. 
 
Beskrivelse: 
Hovedmålet for et partnerskap i Europakontoret er å posisjonere Salten som en sentral aktør 
i utviklingen av nordområdene, samt bidra til økt internasjonalisering i regionen. Dette er 
også forankret i Saltenstrategiene for 2012-2016. 
 
Nord-Norges Europakontor kan tilby bistand til kommunene i Salten, blant annet gjennom:  
 
Informasjon og oversikt 

o Skreddersydde oppdateringer på EU-politikk av direkte betydning for kommunene. 
Enten i form av oppdateringer på spesifiserte arbeidsområder (sikkerhet og 
beredskap, flyplasspolitikk, statsstøtte o.l.) eller som svar på konkrete henvendelser 
rundt kommende direktiv og EU-politikk av spesiell relevans. 

o Adgang til generell EU-informasjon rettet mot et nordnorsk publikum. 
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o Konkret informasjon om status på aktuelle politikkområder av verdi for Bodø. 
o Oppfølging basert på forespørsel hjemmefra eller etter tidlig varsling fra Brussel. 

 
Arenaskaper og interessefremming 

o En av arbeidsmetodene ved Nord-Norges Europakontor går ut på å delta aktivt i 
politikkutforming som kan få relevans for aktører i Nord-Norge. Dette gjøres ved å 
levere inn høringsuttalelser og arrangere seminar/møter om det aktuelle tema hvor 
våre interesser fremmes. Her handler det om å sette Salten og Nord-Norge på det 
europeiske kartet. 

o Arrangement av møter med aktuelle aktører i Brussel ved behov. 
o Seminarer/konferanser om et spesielt tema hvor Salten fremmes. 
o Innspill til EUs institusjoner og aktører basert på Saltens interesser innen et gitt 

politikkområde. 
 
Praktisk tilrettelegging 

o Nord-Norges Europakontor har møterom som står til disposisjon for alle partnere. De 
har også kontorplass tilgjengelig. 

o Mulighet for å hospitere ved kontoret, eller bruke kontoret i forbindelse med opphold i 
Brussel relatert til politikk- eller partnerarbeid. 

o Kontoret arrangerer studiedager/møter ved behov. 
o Deltakelse på møter og debatter i Norge når det er behov for innspill. De stiller også 

opp som forelesere om EU-systemet og om kontorets arbeid. 
 
Dersom Salten Regionråd skal inngå en partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor 
er det flere satsingsområder som kan være aktuelle, blant annet: 

o Transport/logistikk i et nordområdeperspektiv, herunder vei, bane, sjø og luftfart 
o Økt internasjonalisering i regionen og i næringslivet 
o Bidra til å utvikle og befeste Bodø som  

o landets sikkerhets- og beredskapshovedstad 
o landets luftfartshovedstad 
o landets forsvarshovedstad 

o Økt satsing på  
o reiseliv i et internasjonalt perspektiv 
o mineralnæringen og olje-/gassnæringen 
o FoU 

o Andre aktuelle områder 
 

Andreas Østhagen, konstituert direktør i Nord-Norge kontoret, skal presentere kontoret og 
de mulighetene som et partnerskap vil gi til kommunene og regionrådet. 
 
Budsjett og finansiering: 
Kontingenten for et partnerskap er kr. 250.000 pr år. Et alternativ kan være å fordele 
kontingenten mellom kommunene og Salten Regionråd, noe som utgjør kr. 25.000 pr 
kommune og regionrådet. 
 
Vurdering: 
En viktig erfaring fra studieturen er at Salten og Nordland i stor grad blir påvirket av 
bestemmelser fra Brussel. Eksempler på dette er energieffektivisering, offentlige innkjøp, 
sikkerhet knyttet til offshore olje og gass, fornybar energi, m.m. I tillegg settes mange av 
rammevilkårene for nordnorsk næringsutvikling i Brussel, både direkte og indirekte, for 
eksempel differensiert arbeidsgiveravgift, offentlig støtte til flyplasser, markedsadgang/vilkår 
for fiskeriprodukter, økt/minsket etterspørsel etter naturgass, EUs nye forskningsprogram 
(Horizon 2020), EUs arktiske strategi og m.m. 
 
Besøket hos Nord-Norges Europakontor viste at det er mulig å påvirke de avgjørelser som 
tas i Brussel. Dette krever imidlertid at man er til stede og begynner arbeidet på et tidlig 
stadium i prosessen. En partnerskapsavtale vil være til nytte for næringslivet og vil gi 
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regional effekt. Gjennom en slik avtale kan man jobbe for å realisere en flere av 
satsingsområdene i regionen.  
 
Videre fikk Salten Regionråd høsten 2012 en henvendelse fra næringsnettverket i Salten, 
hvor de oppfordret Salten Regionråd til å bli partner i Nord-Norges Europakontor i Brussel. 
Bakgrunnen for dette var at de har gjort seg samme erfaring som vår delegasjon ift. hvordan 
avgjørelsene som tas av EU påvirker vår region. Det er også slik at framtidige 
næringsmuligheter i Salten vil kunne bli påvirket gjennom de beslutninger som tas i EU, 
eksempelvis mineralnæringen, konkurranseutsatt industri og gassnæringen.  
 
Bodø kommune har inngått avtale med Nord-Norges Europakontor for perioden 1. juli 2013 
– 30. juni 2014. For Bodø kommune er det ikke aktuelt på nåværende tidspunkt å inngå i en 
regional partnerskapsavtale før denne avtaleperioden er gått ut. Bodø kommune vil vurdere 
å «omgjøre» sitt partnerskap i Nord-Norges Europakontor etter 1. juli 2014, og heller inngå 
som en del av et partnerskap der Salten Regionråd er part dersom  regionrådet fatter 
beslutning om å inngå partnerskapsavtale. 
 
Det anbefales at Salten Regionråd setter i gang en prosess for en eventuell framtidig 
partnerskapsavtale i Nord-Norges Europakontor i Brussel. Fram til medio 2014 vil 
regionrådet kunne utøve innflytelse og få saker opp til kontoret gjennom Bodø kommunes 
partnerskap. Etter denne dato inngår Salten Regionråd en partnerskapsavtale med Nord-
Norges Europakontor så fremst det er ønskelig fra kommunene i Salten. Dette forutsetter 
godkjenning av alle kommunestyrene. 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 12. november 2013 under AU-sak 71/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 
 

 
Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 
2. Det settes i gang en prosess med sikte på å inngå partnerskapsavtale med Nord-Norges 

Europakontor i Brussel fra medio 2014.   
3. Et utkast til en partnerskapsavtale legges fram i regionrådets februarmøte.  

 

 

 

Bodø, den 15.11.2013 

  

Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder  
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SR-sak 39/13 ORIENTERING VEDRØRENDE INTERKOMMUNALE 
EIERSTRATEGIER  

   

Advokatfirmaet NORDIA v/ Vibeke Resch-Knudsen vil presentere en rapport for arbeidet 
med interkommunale eierstrategier.  

Rapporten følger vedlagt til saken. 

Det er satt av 3 timer til presentasjon og debatt omkring prosjektet. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

 

  

 

Bodø, den 15.11.2013 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
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SR-sak 40/13 ORIENTERING FRA BODØREGIONENS 
UTVIKLINGSSELSKAP – BRUS AS  

   

Bodøregionens utviklingsselskap – BRUS AS, er eid av 29 virksomheter i Salten. Odd Emil 
Ingebrigtsen (direktør) og hele styret kommer til Regionrådet for å informere om 
virksomheten. 

Følgende tema står på dagsorden: 

1) Presentasjon av BRUS 

2) Presentasjon og diskusjon omkring en storkommune – BRUS vil presentere sine 
tanker rundt dette temaet sett i fra næringslivet sitt perspektiv 

3) Generell diskusjon – er det andre områder man kan samarbeide om 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

 

  

 

Bodø, den 15.11.2013 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
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SR-sak 41/13 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 19. – 20. september 2013.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Referat fra møte i Salten Regionråd 19. – 20. september 2013 godkjennes. 

 

 

 

Bodø, 15.11.2013 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 42/13 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. Saltentinget 2014 
Arbeidsutvalget har i møte 12. november 2013 besluttet at Saltentinget 2014 legges 
til Radisson Blu Hotel i Bodø 16. – 17. oktober 2014. 
 

2. Høring – forskrift regionalpolitiske virkemidler 
Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut høring på forslag til forskrift for 
distrikts- og regionalpolitiske virkemidler over statsbudsjettets kap. 551, postene 60 
og 61. 
Dokumentene er videresendt til kommunene for behandling. Opprinnelig høringsfrist 
er 11. november. Regionrådet har fått utsatt høringsfristen til 22. november. 
Bodø kommune har gitt tilbakemelding, men har ingen merknader til høringsutkastet. 
 

3. Samferdselskonferanse på Fauske 9. desember 
Salten Regionråd arrangerer i samarbeid med Fauna og Fauske Næringsforum en 
samferdselskonferanse på Fauske den 9. desember. 
Påmeldingsfrist 1. desember til post@fauske.net. 
 

4. Regionalt Næringsfond Salten – tildelinger  
Styret for Regionalt Næringsfond Salten har i møte 12. november 2013 gitt følgende 
prosjekter støtte: 
 

 Søker Prosjekt Omsøkt for 
2013-14 

Innvilget 

1 Saltdal kommune Slipen Scene 200 000 200 000 
2 Folkeuniversitetet 

Nordland 
Autorisasjonsprogram for guider 160 000 70 000 

3 FIRST Scandinavia FIRST LEGO LEAGUE - skandi-
navisk finale 

150 000 150 000 

4 Høgskolen i Narvik Studieverksted nettstøttet ingeni-
ør 2013-14 

100 000 100 000 

5 Fauske Næringsfo-
rum 

Utdanningsmesse for ungdom 25 000 25 000 

6 Salten Kultursamar-
beid 

Salt-stæmma 350 000 350 000 

7 Nordlandsmuseet Forprosjekt for realisering av jek-
temuseum i Bodø 

150 000 150 000 

8 Bodøregionens Ut-
viklingsselskap 

Ingeniørutdanning i Bodø 1 000 000 100 000 

9 Stimuli Sykkelprosjekt Polarsirkelen til 
Kjerringøy 

1 000 000 1 000 000 

   3 135 000 2 145 000 
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5. Næringsprisen for kvinner 2013 
Nordland fylkeskommune vil gi kvinnelige etablerere et løft, og vil medvirke til flere 
kvinnelige bedriftsetableringer ved å stimulere og belønne kvinner som satser på eg-
ne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift.  
 
Næringsprisen for kvinner i Nordland er delt i to:  
Næringsprisen går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg 
som nyskapende, utradisjonelle og spenstige. Bedriftsetableringa må ha skapt en po-
sitiv vind på stedet, gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økono-
misk god.  
 
Nykomlingsprisen går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt 
ved å ha etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre åra.  
Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr 30 000,-.  
Forslag sendes til Fylkeshuset, 8048 Bodø eller på e-post til post@nfk.no med en 
begrunnelse for hvorfor akkurat din kandidat bør få prisen. Fristen: 1. desember 
2013. 
 

B. SALTEN KULTURSAMARBEID    

1. Stilling som daglig leder holdes vakant 
Stillingen holdes vakant inntil det er avklart om kommunene vil bidra med nødvendig 
finansiering. 

2. Den kulturelle spaserstokken 2013 - 2014. 
I begynnelsen av november har Henning Gravrok og Bjørn A. Drage vært på turné 
med nordnorske folketoner på klaver og saksofon og kan rapportere om stor suksess 
med et snitt på 40 tilhørere på konsertene.  
Kultursamarbeidet har også fått bevilget 319 000 til spaserstokken i 2014.  

3. Kulturell knagg / Salt-stæmma 
Prosjektleder Bård Bergrabb er godt i gang med planleggingen av musikalen Salt-
stæmma, som skal fremføres i Stormen 23. november 2014. Kristian Winther skal 
skrive manus, Maja Brøndmo skal være koreograf, og de to sceneinstruktørene i Sal-
ten deltar også i produksjonen, som også involverer alle kulturskolene i Salten. 
  

C.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
1. Basecamp Salten 2014 

Basecamp Salten er krevende arrangement for kommunene. Like fullt er det stor 
stemning i medlemskommunene for videreføring av tilbudet.  Neste kommune UT er 
Steigen, med Basecamp Salten arrangement i september 2014. 

2. Friluftslivets år 2015 
Regjeringen har bestemt at det skal gjennomføres et «Friluftslivets år» i 2015. Særlig 
fokus: friluftsliv i nærmiljøet, fritidsfiske, kulturminner i naturen. Målgruppe: særlig fo-
kus på barn, unge og barnefamilier.   
Salten Friluftsråd vil utrede nærmere: 
- tiltak knytta til Sjunkhatten nasjonalpark – barnas nasjonalpark 
- kystfriluftsliv, roing, redning, interkommunalt engasjement 
- revisjon, nyutgivelse og fulldistribusjon av «Friluftskart for Salten» 
- «Bålsamtalen». Samtale rundt bålet, som utgangspunkt for tillitsbygging i vanskeli-
ge saker.  



SR-sak 42/13  Side: 3 av 3  

Arkiv: sr-sak 4213 - orienteringer Utskriftsdato: 15.11.13 Sign: kbp  

3. Tilbud til medlemskommunene 
Alle kommunene i Salten har nå gjennomført «Kartlegging og verdisetting av frilufts-
områder». Salten Friluftsråd anbefaler enkelt revisjon hvert 4. år, i forkant av rullering 
av kommuneplan. Kommuner som ønsker bistand til revisjon kan få gratis hjelp fra 
Salten Friluftsråd.   
Tilsvarende kan kommuner som ønsker hjelp til utarbeidelse av «Sti- og løypeplaner» 
også få gratis bistand av Salten Friluftsråd. Sti- og løypeplaner er et viktig grunnlag 
for kommunal og regional arealplanlegging og er også et godt redskap for tiltak som 
kan utløse spillemidler.  
Salten Friluftsråd har engasjert Håvard Berg i saken.  

4. Seks friluftsråd i Nordland 
De fleste kommunene i Nordland er nå tilknytta interkommunale friluftsråd. Enstem-
mige kommunestyrer i Vefsn, Grane, Alstadhaug, Leirfjord og Herøy har i høst ved-
tatt å gjøre Helgeland friluftsråd til et permanent råd.   
I slutten av november samles alle friluftsrådene i Nordland og Nordland fylkeskom-
mune til strategimøte på Lønsstua i Saltdal. 

  

D. FELLES ANSVAR I SALTEN  

Stillingen som koordinator for Felles Ansvar har vært lyst ut. Det melde seg 40 søkere, 
og av disse ble 6 stykker tatt inn på intervju. Arbeidsutvalget har i møte 12. november 
2013 besluttet å ansette Ingunn Dalen i stillingen, og hun har takket ja.  

Dette innebærer at stillingen som prosjektleder for ruskontrakt må lyses ut, og dette vil 
bli gjort med det aller første. 
 

 
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 15.11.2013 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
sekretariatsleder prosjektkoordinator 
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SR-sak 43/13 ORIENTERING OM BUDSJETT FOR 2014 FOR 
REGIONRÅDETS VIRKSOMHET  

 
Innledning 
Vedlagt følger en budsjettoversikt for 2014 over driften i Salten Regionråd for de faste stil-
lingene.  

STImuli som prosjektlederTrygve Snøtun jobber med er ikke en del av budsjettoversikten. 

 

Driften av regionrådets virksomhet i 2014 
 

Regionrådets driftskostnader utgjør om lag 7,7 millioner kroner for 2014. Da er ikke STImuli 
tatt med i beregningen. STImuli har et driftsbudsjett på 750.000 kroner, hvor Direktoratet for 
Naturforvaltning og Nordland fylkeskommune dekker til sammen 600.000 kroner, mens Bo-
dø kommune dekker 150.000 kroner til kontorhold etc. 

 

Oppsummert 

- Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av regionrådets drift for 2014 5.875.424 kr 
- Tilskudd fra NFK 622.000 kr 
- Refusjon fra private 470.000 kr 
- Internoverføring til sekretærstilling 165.000  kr 
- Tilbakebetalt mva.  154.000 kr 
- Forventet renteinntekter  120.000 kr 
- Bruk av bundne fond 293.370 kr 
- Foreslått budsjettramme for sekretariatet 7.699.794 kr 
 

 

Forslag til vedtak: 
Budsjettet for 2014 tas til orientering. 

 

 

Bodø, den 15.11.2013 

 

Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 

 
Trykt vedlegg: 

Budsjett 2014 

Oversikt over innbetaling fra kommunene 

 



SR-sak 43/13  Side: 2 av 3  

Arkiv: sr-sak 4313 - orienteringssak - budsjett 2014 for regionrådets virksomhetUtskriftsdato: 15.11.13 Sign: kbp  

Art  År 2014 Sekretariatet Felles Ansvar Salten Salten

nr. Konto navn Salten Regionråd Drift i Salten Friluftsåd Kultursamarbeid

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16500 Avgiftsliktig salg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16900 Fordelte utgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17000 Refusjon fra staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17100 Sykepengerefusjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17290 Komp for mva på anskaffelser ut -154 000,00 -79 000,00 -30 000,00 -25 000,00 -20 000,00

17300 Refusjon fra fylkeskommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17500 Refusjon fra kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17700 Refusjon fra private -470 000,00 0,00 -60 000,00 -410 000,00 0,00

17750 Refusjon fra samarbeidskommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17751 Refusjon fra Bodø kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17900 Tilskudd internoverf.til egne prosj. -165 000,00 -155 000,00 -10 000,00 0,00 0,00

18300 Overføring fra fylkeskommune -622 000,00 -218 000,00 0,00 -404 000,00 0,00

18950 Overføring fra samarbeidskommune -5 875 424,00 -2 743 390,00 -1 568 230,00 -773 630,00 -790 174,00

18951 Overføring fra Bodø kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19000 Renteinntekter -120 000,00 -120 000,00 0,00 0,00 0,00

19400 Bruk av disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19500 Bruk av bundne fond -293 370,00 0,00 -100 000,00 -193 370,00 0,00

19800 Underskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUM INNTEKTER -7 699 794,00 -3 315 390,00 -1 768 230,00 -1 806 000,00 -810 174,00

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     3 957 000,00 1 762 000,00 1 070 000,00 575 000,00 550 000,00

10200 Lønn vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10300 Lønn meglere/ekstrahjelp 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

10500 Honorar (innberettes) 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

10813 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10910 Pensjon 470 000,00 211 000,00 137 000,00 72 000,00 50 000,00

10980 Avtalefestet pensjon 417 600,00 397 000,00 10 600,00 6 000,00 4 000,00

10990 Arbeidsgiveravgift 381 000,00 188 000,00 102 000,00 51 000,00 40 000,00

11000 Kontorutgifter/rekvisita 84 000,00 40 000,00 23 000,00 13 000,00 8 000,00

11150 Bevertning 35 200,00 15 000,00 13 200,00 5 000,00 2 000,00

11200 Diverse materiell 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00

11210 Varer for salg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11241 Gaver/velferd 17 500,00 10 000,00 3 500,00 0,00 4 000,00

11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 5 000,00 1 000,00 4 000,00 0,00 0,00

11300 Porto/telefon/faks/internett 105 000,00 50 000,00 30 000,00 15 000,00 10 000,00

11400 Markedsføring/profilering/annonser 77 000,00 20 000,00 45 000,00 2 000,00 10 000,00

11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 17 530,00 10 000,00 5 030,00 1 000,00 1 500,00

11470 Overføring til andre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 103 000,00 30 000,00 23 000,00 40 000,00 10 000,00

11510 Kurs/konferanser egne ansatte 138 000,00 50 000,00 70 000,00 12 000,00 6 000,00

11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 74 000,00 46 000,00 12 000,00 6 000,00 10 000,00

11601 Kilometergodtgjørelse 62 100,00 20 000,00 32 100,00 10 000,00 0,00

11650 Telefon oppgavepliktig 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00

11700 Transportug. reise (f ly, tog, buss) 108 300,00 40 000,00 30 100,00 35 000,00 3 200,00

11800 Strøm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11850 Forsikring 8 700,00 4 000,00 0,00 2 000,00 2 700,00

11853 Ulykkesforsikring 13 200,00 7 000,00 3 200,00 3 000,00 0,00

11900 Husleie 229 000,00 116 000,00 20 000,00 50 000,00 43 000,00

11950 Kontigenter/lisenser 167 600,00 110 000,00 8 500,00 43 000,00 6 100,00

12000 Inventar og utstyr 112 000,00 40 000,00 20 000,00 40 000,00 12 000,00

12600 Renhold 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12700 Kjøp av tjenester 121 500,00 40 000,00 66 000,00 10 000,00 5 500,00

12701 Kjøp av bredbånd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12900 Prosjektstøtte til egne prosj. 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 793 000,00 5 000,00 0,00 788 000,00 0,00

14000 Overføring til Staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14290 Mva på vederlag og anskaffelser 154 000,00 79 000,00 30 000,00 25 000,00 20 000,00

14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14700 Prosj. støtte til andre (private) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15000 Rente- og bankomkostninger 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00

15030 Kurstap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15400 Avsetning til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15500 Avsetning til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15800 Overskudd (+) 1 564,00 1 390,00 0,00 0,00 174,00

SUM UTGIFTER 7 699 794,00 3 315 390,00 1 768 230,00 1 806 000,00 810 174,00

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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INNBETALINGER FRA KOMMUNENE TIL SALTEN REGIONRÅDS ORGANISASJON 2014 

 

Felles ansvar FA Ruskontrakt Sekretariat Kultur Friluftsrådet Totale innbet. SR
Bodø 589 840 371 585 1 498 960 353 064 325 850 3 139 299
Meløy 78 910 49 708 270 820 73 044 78 780 551 262
Gildeskål 24 050 15 150 82 540 42 979 41 300 206 019
Beiarn 12 890 8 119 44 230 36 863 32 480 134 582
Saltdal 56 880 35 835 195 230 60 975 63 480 412 400
Fauske 114 040 71 843 391 410 92 300 102 740 772 333
Sørfold 23 750 14 961 81 510 42 815 42 820 205 856
Steigen 30 590 19 273 105 000 46 567 47 220 248 650
Hamarøy 21 470 13 526 73 690 41 567 38 960 189 213
Værøy 9 040 0 0 0 0 9 040
Røst 6 770 0 0 0 0 6 770
Sum 968 230 600 000 2 743 390 790 174 773 630 5 875 424  

 

 

Merknad: 

Fra og med 2011er trekk i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet.  
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SR-sak 44/13  LØNNSPOLITISK PLAN FOR SALTEN REGIONRÅD 
  
 Bakgrunn:  
 

I 2006 ble det gjennomført en organisasjonsprosess i Salten Regionråd. I den forbindelse ble 
etablering av en felles lønns- og personalpolitikk for Regionrådet vedtatt som et prioritert 
tiltak.  
 
Lønnspolitisk plan som følger vedlagt til saken er nå blitt rullert, og har vært gjennom en 
intern prosess blant de ansatte i regionrådet. Dokumentet skal gjelde som en omforent og 
lønnspolitisk plan for Salten Regionråd.  
 
Dokumentet består av to deler: 
 
a) Lønnspolitisk plan 
b) Handlingsdel for de enkelte stillingene 
Den lønnspolitiske planen er generell og gjengir arbeidsgivers uttalte lønnspolitikk. 
Handlingsplanen gjelder for tariffperioden 1.5.2012 – 30.4.2014. 
 
Beskrivelse: 
 
Vedlagt følger forslag til lønnspolitisk plan for Salten Regionråd.  
Planen er rullert og diskutert i felles kontormøte.  
 
Det foreslås følgende endringer ift tidligere plan: 
Prinsipper for fastsettelse av lønn forslås redusert til tre punkter (tidligere åtte punkter): 

- Administrativt og faglig ansvar 
- Kompetanse 
- Oppnådde resultater 

 
Det er videre lagt inn et avsnitt om seniorpolitikk i handlingsdelen. Seniorpolitikken er lik det 
regelverket som Bodø kommune praktiserer. Følgende forslås: 
 

1. Arbeidstaker kan ved fylte 60 år «ta ut» en senior dag pr. mnd. (ved 100 % stilling) 
m/lønn.  
 

2. Ved 62 år – 2 dager pr. mnd. og ved 64 år 3 dager pr. mnd. (ved 100 % stilling) 
m/lønn. 

 
3. Seniordagen ses i forhold til stillingsstørrelse. Vedkommende kan ikke ta ut 

denne/disse dagen(e) dersom han/hun har en eller flere feriedager den aktuelle 
måneden. 

 
4. Arbeidstaker kan heller ikke benytte seg av seniordagen(e) dersom vedkommende 

har deltidsstilling som fast stilling – og går ekstravakter.  
 

5. Intensjonen med seniordagen(e) er å kunne stå i stillingen uten delvis sykemelding 
eller delvis uførepensjon til arbeidstaker når aldersgrensen. 
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Vurdering: 
 
Regionrådets lønnspolitikk skal stimulere til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte 
medarbeidere og ønsket kompetanse, samt være et personalpolitisk virkemiddel for å oppnå 
produktivitet, effektivitet, trivsel, bedre arbeidsmiljø og kvalitet på det arbeid som utføres. 
  
Videre er målet for lønnspolitikken å: 
 

- bidra til at organisasjonen har tilsatt personell med vilje og kompetanse (utvidet 
kompetansebegrep/handlingskompetanse) til å realisere de mål som Salten 
Regionråd fastsetter 
 

- skape engasjement blant den enkelte medarbeider samtidig med at den enkelte gis 
mulighet for en rimelig og konkurransedyktig lønnsutvikling 

 
- bidra til at de faktorene/kriteriene som påvirker lønnsutviklingen er forutsigbare og 

kjent for medarbeiderne.  
 
Lønnspolitisk plan skulle i utgangspunktet vært rullert før ny tariffperiode (1.5.2012) 
inntrådte. Det foreslås derfor at lønnspolitisk plan for tariffperioden 1.5.2014 – 30.4.2016 
delegeres til arbeidsutvalget å vedta, og at planen som nå legges frem videreføres også 
etter 1.5.2014, justert for lønnsnivå. 
 
Arbeidsutvalgets behandling  
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 6. september 2013 under AU-sak 46/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Lønnspolitisk plan for Salten Regionråd vedtas. 
 

2. Arbeidsutvalget delegeres å vedta lønnspolitisk plan for tariffperioden 1.5.2014 – 
30.4.2016, justert for lønnsnivå. 

 
  
 
 
Bodø, den 15.11.2013 
 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Lønnspolitisk plan for tariffperioden 1.5.2012 – 30.4.2014  
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Lønnspolitisk plan for Salten Regionråd 
med handlingsdel for perioden 1.5.2012 – 30.4.2014 

UTKAST 

Innledning 
Gjennom organisasjonsprosessen som ble gjennomført i Salten Regionråd i 2006 ble etable-
ring av en felles lønns- og personalpolitikk for Regionrådet vedtatt som et prioritert tiltak. 
Dette dokumentet er rullert, og har vært gjennom en intern prosess blant de ansatte og i Ar-
beidsutvalget (AU) og er å anse som omforent og vedtatt Lønnspolitisk plan for Salten Re-
gionråd.  

Dokumentet består av to deler: 

a) Lønnspolitisk plan 
b) Handlingsdel – De enkelte stillingene 

Den lønnspolitiske planen er generell og gjengir arbeidsgivers uttalte lønnspolitikk. 
Handlingsplanen gjelder for tariffperioden 1.5.2012 – 30.4.2014 

 

Lønnspolitisk plan 

1. Grunnlaget for Regionrådets personalpolitikk 
Salten Regionråd skal framstå som et samarbeidsorgan hvor det gjennom regionrådets 
medlemmer og de ansattes engasjement skal arbeides for å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteytingen i regionen gjennom; 

- å samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale samarbeidsløsninger 
- 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. 

Salten Regionråd skal gjennom sitt arbeid bidra til å gjøre Salten til den mest velfunge-
rende regionen i Nordland og en av de mest velfungerende regionene i Norge. For å få 
dette til skal nøkkelord som samarbeid, omsorg og trivsel være grunnlaget for den interne 
personalpolitikken og samarbeidet i regionen.  
 

2. Mål for lønnspolitikken til Salten Regionråd 
Regionrådets lønnspolitikk skal stimulere til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte 
medarbeidere og ønsket kompetanse, samt være et personalpolitisk virkemiddel for å 
oppnå produktivitet, effektivitet, trivsel, bedre arbeidsmiljø og kvalitet på det arbeid som 
utføres.  

Videre er målet for lønnspolitikken å: 

- bidra til at organisasjonen har tilsatt personell med vilje og kompetanse (utvidet kom-
petansebegrep/handlingskompetanse) til å realisere de mål som Salten Regionråd fast-
setter, 

- skape engasjement blant den enkelte medarbeider samtidig med at den enkelte gis mu-
lighet for en rimelig og konkurransedyktig lønnsutvikling, 
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- bidra til at de faktorene/kriteriene som påvirker lønnsutviklingen er forutsigbare og 
kjent for medarbeiderne.  

3. Ansettelsesmyndighet 
Arbeidsutvalget er ansettelsesmyndighet.  
For ansettelse av personer i organisasjonsledd som har egne styringsgrupper skal leder i 
styringsgruppen medtas på råd før ansettelse gjøres. 

Sekretariatsleder kan ansette medarbeidere i midlertidige engasjementstillinger inntil 6 
mnd.  
 

4. Stillinger 
De faste stillingene i Salten Regionråd er i utgangspunktet knyttet til sekretariatet, frilufts-
rådet, kultursamarbeidet og Felles Ansvar. I tillegg ansettes prosjektledere i engasje-
mentstillinger etter behov. 

Dersom Regionrådet finner det hensiktsmessig kan det etableres nye organisasjonsledd 
med fast(e) stilling(er).  
 

5. Fastsetting av lønn 
Hovedavtalen og hovedtariffavtalen mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene skal leg-
ges til grunn for lønnsfastsettelsen for de ansatte i regionrådets organisasjon. 

Ved (ny)ansettelse fastsettes lønnen av Arbeidsutvalget etter innstilling fra sekretariatsle-
der. For ansettelse av medarbeidere i organisasjonsledd som har egne styringsgrupper skal 
leder i styringsgruppen medtas på råd før lønnene fastsettes.  

Lønnen til de ansatte i Salten Regionråd skal vurderes en gang i året. Ramme for årlige 
lønnsoppgjør er fastsatt i budsjettet for virksomheten og evt. tilleggsbevilgning fra Ar-
beidsutvalget.  

Ledere med direkte lederansvar lønnes høyere enn de de er satt til å lede. Unntak for dette 
vil eksempelvis gjelde underordnet som har personlig avlønning på grunn av spesial-, 
spisskompetanse eller lignende.  

Sekretariatsleders lønn 

Årlig lønnsvurdering og fastsettelse av ny lønn for sekretariatsleder gjøres av Arbeidsut-
valget, evt. delegert til Arbeidsutvalgets leder. 

Øvrige ansattes lønn 

Årlig lønnsvurdering og fastsettelse av ny lønn for øvrige ansatte i regionrådets organisa-
sjon gjøres av sekretariatsleder gjennom lønnssamtale og evt. forhandling med hver enkelt 
medarbeider. De ansatte kan la seg bistå av sin fagorganisasjon i forhandlingene, evt. 
overlate forhandlingene til sine respektive organisasjoner.  

Prosedyrer 

Innen 1. oktober hvert år skal det gjennomføres lønnssamtaler mellom sekretariatsleder og 
den enkelte ansatte, så fremst den ansatte ønsker dette. Lønnskrav med begrunnelse kan 
framsettes i disse samtalene evt. skriftlig innen 1. oktober.  
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Tilbud om ny lønn framlegges for den ansatte snarest etter at lønnssamtalene er gjennom-
ført. Dersom lønnstilbudet ikke godtas gjennomføres forhandling evt. med bistand fra fag-
foreningene.  

Endelig lønnsoppgjøret skal være avsluttet innen 20. oktober hvert år.  

 

6. Prinsipper for fastsettelse av lønn – hva som vektlegges 
Lønn skal være gjenytelse for ansvar, arbeid og innsats.  
Det skal tilstrebes lik lønn for likt arbeid, innsats og resultatoppnåelse.  

Ved lønnsvurdering skal følgende legges til grunn: 
- Administrativt og faglig ansvar 
- Kompetanse 
- Oppnådde resultater 

Lønnsnivået i Salten Regionråd skal kunne være sammenlignbart med tilsvarende stilling-
er i regionråd/utviklingsselskap/interkommunale samarbeidsorgan i Nordland/Nord-
Norge.  
 

7. Kompetanse 
Salten Regionråd vil til enhver tid etterstrebe og inneha den kompetanse som kreves for å 
utføre de oppgaver som organisasjonen er tillagt. Dette skal oppnås ved å rekruttere kvali-
fisert personell og ved kontinuerlig egenutvikling av medarbeiderne.  

 

8. Handlingsplaner 
Det skal utarbeides egen handlingsplan gjeldende for hver tariffperiode (2 år).  
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Handlingsdel - De enkelte stillingene 
Gjeldende for tariffperioden 1.5.2012 – 30.4.2014 

 
Med bakgrunn i Lønnspolitisk plan vil Salten Regionråd legge følgende til grunn for stillings-
innhold og lønnsfastsettelse i kommende periode 1. mai 2012 – 30. april 2014. Oversikten er 
delt inn i  

A. Faste stillinger  
B. Engasjement  
C. Spesielle satsningsområder i perioden 

 

A. FASTE STILLINGER 

I Salten Regionråd sin organisasjon er det følgende faste stillinger: 

1 Sekretariatsleder 
2 Prosjektkoordinator 
3 Konsulent  
4 Daglig leder Salten Friluftsråd 
5 Prosjektleder Salten Friluftsråd 
6 Daglig leder Salten Kultursamarbeid 
7 Daglig leder/koordinator Felles Ansvar i Salten 

1. Sekretariatsleder (stillingskode 9450)  

Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har anvisningsmyn-
dighet på Regionrådets vegne. Sekretariatsleder rapporterer til Arbeidsutvalget v/leder.  

Sekretariatsleder skal forberede saker for Arbeidsutvalget og Regionrådet og skal påse at 
vedtak blir gjennomført. Stillingen innebærer ansvar for utarbeidelse av strategiplaner, 
handlingsplaner og budsjett. Sekretariatsleder rapporterer til Regionrådet v/regionrådets 
leder. 

Lønnsnivået skal gjenspeile stillingens totalansvar og innsats. (700.000 – 750.000 kr) 

Det er utarbeidet egen arbeidsavtale for stillingen.  

2. Prosjektkoordinator (stillingskode 7451) 

Stillingen er tillagt:  
- Saksbehandling for AU og SR 
- Referent fra møter i AU og SR 
- Prosjektkoordinator 
- Prosjektleder for definerte prosjekter 
- Sekretærbistand for Salten-nettverkene 
- Ansvar for oppfølging av partnerskapsavtalen med NfK 
- Ansvar for praktisk gjennomføring av regionrådsmøtene og større arrange-

ment/konferanser 

Stillingen er direkte underlagt sekretariatsleder. Lønnsnivå 470.000 – 490.000 kr 
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3. Konsulent / prosjektmedarbeider (stillingskode 6559C) 

Stillingen er tillagt: 
- Servicefunksjon innad og utad 
- Ansvar for at regnskapet blir ført hos Bodø kommune. Dette gjelder regnskap for Sal-

ten Regionråd (hovedregnskap og prosjektregnskap) og Salten Invest AS. 
- Fakturering.  Kontroll av inn- og utbetalinger 
- Reiseregninger og avstemming av lønn 
- Kontering av bilag og etterkontroll av regnskap / avstemming / kontakt med revisor 
- Sekretærbistand i forbindelse med møter/kurs/seminarer 
- Sentralbord, postrutiner, arkivering 
- Selvstendig ansvar for mindre innkjøp til kontoret og koordinering av større innkjøp 
- Kontakt med leverandør vedr. vedlikehold/oppgradering av IT/datasystemer, telefon-

løsninger og teknisk utstyr for øvrig 
- Sekretær for prosjektet ”Felles ansvar” 
- Prosjektdeltakelse i enkeltprosjekt 

Stillingen er direkte underlagt sekretariatsleder.  

Lønnsnivå 425.000 – 445.000 kr 

4. Daglig leder Salten Friluftsråd (stillingskode 8451) 

Daglig leder har lederansvar (sekretariatsansvar) for Salten Friluftsråd, som er et underut-
valg under Salten Regionråd. Stillingen innebærer ansvar for utarbeidelse av egne hand-
lingsplaner og budsjett for Friluftsrådet og gjennomføring av vedtatte tiltak innenfor eget 
budsjett.  

Stillingen er underlagt Regionrådets sekretariat, men tillagt innstillingsrett til Friluftsrådet 
og eget arbeidsutvalg. Stillingen rapporterer til Regionrådet v/sekretariatsleder. 

Til stillingen hører faglig lederansvar for prosjektleder tilsatt i Friluftsrådet, samt enga-
sjementstilling for prosjektet “STImuli”.  

Lønnsnivå 525.000 – 550.000 kr 

5. Prosjektleder Salten Friluftsråd (stillingskode 8530) 

Prosjektleder samarbeider faglig med daglig leder i Friluftsrådet om gjennomføring av 
vedtatte oppgaver og strategier for Friluftsrådet. Prosjektleder har økonomiansvar i en-
keltprosjekter. Stillingen rapportere til daglig leder i Salten Friluftsråd. 

Stillingen krever prosjektlederkompetanse og spesial-, spisskompetanse og avlønnes i 
henhold til dette.  

Lønnsnivå 525.000 – 550.000 kr 

6. Daglig leder/koordinator ”Felles Ansvar i Salten” (stillingskode 8451) 

Stillingen innebærer ansvar for utarbeidelse av egne handlingsplaner og budsjett for ”Fel-
les Ansvar i Salten” og gjennomføring av vedtatte tiltak innenfor eget budsjett.  

Stillingen krever spesial- spisskompetanse innen enkeltfagfelt. Stillingene har budsjettan-
svar for tiltaket. Stillingen er underlagt egen styringsgruppe som rapporterer til Regionrå-
dets sekretariat.  

Lønnsnivå 525.000 – 550.000 kr 
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7. Daglig leder Salten Kultursamarbeid (stillingskode 8451) 

Daglig leder har sekretariatsansvaret for Salten Kultursamarbeid, som er et underutvalg 
under Salten Regionråd. Stillingen innebærer ansvar for utarbeidelse av egne handlings-
planer og budsjett for Kultursamarbeidet og gjennomføring av vedtatte tiltak innenfor eget 
budsjett.  

Stillingen er underlagt Regionrådets sekretariat, men tillagt innstillingsrett til Kulturrådet 
og eget arbeidsutvalg. Stillingen rapporterer til sekretariatsleder og Salten Regionråd. 

Lønnsnivå 525.000 – 550.000 kr 

 

B. ENGASJEMENT STILLINGER 

I Salten Regionråd sin organisasjon er det ved inngangen av tariffperioden følgende enga-
sjement stillinger: 

 Prosjektleder STImuli  (4 år: 01.04.2013 – 31.03.2017) 

 Prosjektleder Ruskontrakter (1 år: 01.01.2013 – 31.12.2013) 

8. Prosjektleder STImuli (stillingskode 8530) 

Prosjektleder samarbeider faglig med daglig leder og prosjektleder i Friluftsrådet om 
gjennomføring av vedtatte oppgaver og strategier for Friluftsrådet. Prosjektleder har øko-
nomiansvar i enkeltprosjekter, herunder STImuli. Stillingen rapporterer til daglig leder i 
Salten Friluftsråd. 

Stillingen krever prosjektlederkompetanse og avlønnes i henhold til dette.  

Lønnsnivå 460.000 – 490.000 kr 

 

9. Prosjektleder Ruskontrakter (stillingskode 8530) 

Prosjektleder samarbeider faglig med daglig leder/koordinator i “Felles Ansvar i Salten” 
om gjennomføring av vedtatte oppgaver og strategier for prosjektet “Ruskontrakter”. Pro-
sjektleder har økonomiansvar i enkeltprosjekter, herunder “Ruskontrakter”. Stillingen 
rapporterer til daglig leder/koordinator i “Felles Ansvar i Salten”. 

Stillingen krever prosjektlederkompetanse og avlønnes i henhold til dette. 

Lønnsnivå 460.000 – 490.000 kr 

 

C. SPESIELLE SATSNINGSOMRÅDER 2012 - 2014 

Det skal utarbeides en egen kompetanseplan for bedriften.  

Hovedtrekkene i denne vil være å motivere og tilrettelegge for kompetanseutvikling i alle 
ledd og spesielt innen ledelse og prosjektledelse/prosessledelse. 

 

D. SENIORPOLITIKK 

Arbeidstaker kan ved fylte 60 år «ta ut» en senior dag pr. mnd. (ved 100 % stilling) 
m/lønn.  
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Ved 62 år – 2 dager pr. mnd. og ved 64 år 3 dager pr. mnd. (ved 100 % stilling) m/lønn. 

Seniordagen ses i forhold til stillingsstørrelse. Vedkommende kan ikke ta ut denne/disse 
dagen(e) dersom han/hun har en eller flere feriedager den aktuelle måneden. 

Arbeidstaker kan heller ikke benytte seg av seniordagen(e) dersom vedkommende har del-
tidsstilling som fast stilling – og går ekstravakter.  

Intensjonen med seniordagen(e) er å kunne stå i stillingen uten delvis sykemelding eller 
delvis uførepensjon til arbeidstaker når aldersgrensen. 
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SR-sak 45/13  PROSJEKTET “ORGANISERING AV REISELIVET I 
SALTEN 

 
Innledning: 
I regionrådsmøtet den 19. september 2013 tok regionrådet initiativet til utforming av et 
prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten. Det legges nå frem et 
utkast til prosjektskisse for prosjektet “Organisering av reiselivet i Salten”. 
 
Gjennom dette initiativet skal det gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å 
gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. 
Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. 
 
Beskrivelse: 
Prosjektet skal:  

a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, 
herunder 

a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart på prosjektet.  

b. Utvikle en mulighetsskisse over ulike tiltak/forretningsområder som kan løses i 
fellesskap, både eksisterende og eventuelle nye oppgaver 

c. Vurdere hvilket apparat / destinasjonsselskap som er mest hensiktsmessig i 
Salten, herunder 

i. Marked 

ii. Produktutvikling 

iii. Vertskapsrollen   

d. Skissere hvordan selskapet kan organiseres  
 
e. Etablere forslag til finansieringsmodell 

 
Prosjektperioden foreslås å ha en varighet til 1.1.2014 til 31.12.2014. 
 
Forslag til organisering: 
Oppdragsgiver:  Salten Regionråd 
Prosjektansvarlig:  Visit Bodø på vegne av alle kommunene 
Prosjektleder:   Avklares med prosjektansvarlig  
 
Styringsgruppe 
Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg, eventuelt at regionrådet oppnevner 
representanter til en styringsgruppe.  
 
Arbeidsgruppe/Kontaktpersoner  
Arbeidsgruppen kan bestå av representanter / fagpersoner som representerer 
reiselivsnæringen, Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd, 
kommunene mfl.  
 
Referansegruppe/interessenter 
Oppnevnes etter behov. 
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Budsjett og finansiering: 
Det tas sikte på å finansiere prosjektet gjennom et spleiselag mellom Nærings- og 
handelsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. 
Prosjektet gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på plass. 

Det legges inn midler til et årsverk, herunder lønn og sosiale kostnader, kontorkostnader, 
reisekostnader, midler til ekstern bistand ved behov, midler til planlegging og gjennomføring 
av en reiselivskonferanse og øvrige kostnader. Eksakt prosjekt settes opp av 
prosjektansvarlig.  

Økonomisk ramme: 1,4 mill. NOK med følgende fordelingsnøkkel: 

NHD: 50 % 
NFK: 25 % 
RNF: 25 % 
 
Vurdering: 
Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Salten har gode 
muligheter for å ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant 
annet valgt å satse særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av 
reiselivsnæringens potensial for videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og 
næringens store betydning som distriktsnæring.  
 
Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vil få betydning for kommunene i Salten når det 
gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet. NHD har tilgjengelige midler til en slik 
prosess som her skisseres, og kan derfor være med som finansiør.  
 
Det anbefales at det nå settes i gang en felles satsing omkring reiselivet i Salten gjennom et 
nasjonalt pilotprosjekt hvor de nasjonale føringene skal legges til grunn, og hvor prosessen 
skal være tuftet på nærings- og opplevelsesutvikling innenfor reiselivet. Prosjektet må også 
ses i sammenheng med landsdelsselskapet og skal forankres i hele Salten. 
 
Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av kommunene i 
Salten. Dette er forankret hos kommunene gjennom deres reiselivsrepresentanter. Som 
prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en endelig prosjektskisse, samt sende 
søknad til relevante aktører om finansiering av prosessen.  
 
Salten Regionråd kan bidra økonomisk gjennom regionalt næringsfond når det foreligger en 
søknad. Prosjektansvarlig må rapportere underveis i prosessen og får ansvaret for å 
utarbeide en endelig rapport med en anbefaling om hvordan man kan få til en framtidig felles 
organisering av reiselivet i Salten.  
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 12. november 2013 under AU-sak 73/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd tar initiativet til å sette i gang et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet 

er å gjennomføre en prosess for å bidra til en framtidig felles organisering av 
reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og produktivitet i 
reiselivsnæringen i Salten. 

2. Prosjektet settes i gang under forutsetning av at finansiering kommer på plass. 

3. Tysfjord kommune inviteres til å delta i prosessen da de er medlem i Reiseliv i 
Hamsuns Rike. 

4. Visit Bodø oppfordres til å påta seg å være prosjektansvarlig på vegne av 
kommunene i Salten. Som prosjektansvarlig må Visit Bodø påta seg å utarbeide en 
endelig prosjektskisse og søknad om finansiering av prosessen. 

5. Saken oversendes kommunene hvor Salten Regionråd ber om at kommunestyrene 
slutter seg til prosjektskissen. 

 

Trykt vedlegg: 

Prosjektskisse 

 

 

 

 

Bodø, den 15.11.2013 

  

Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder  
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1.  Innledning 
Salten Regionråd har med forankring i Saltenstrategiene 2012-2016 tatt initiativet til utforming av et 
prosjekt for en helhetlig organisering og utvikling av reiselivet i Salten, herunder kommunene 
Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen, Sørfold og Tysfjord. 
Prosjektets arbeid følger et mandat gitt av Salten Regionråd og kommunene i Salten. 
 
Reiselivsnæringen er en av verdens raskest voksende næringer, og Salten har gode muligheter for 
å ta sin del av den nasjonale og internasjonale veksten. Regjeringen har blant annet valgt å satse 
særskilt på reiselivsnæringen. Dette valget er gjort på bakgrunn av reiselivsnæringens potensial for 
videre verdiskaping, de naturgitte fordelene Norge har og næringens store betydning som 
distriktsnæring. Fra nasjonalt hold er det gitt føringer som vil få betydning for kommunene i Salten 
når det gjelder den framtidige organiseringen av reiselivet.  
 
Det skal gjennomføres et nasjonalt pilotprosjekt hvor formålet er å gjennomføre en prosess for å 
bidra til en framtidig felles organisering av reiselivet i Salten. Dette skal bidra til økt verdiskaping og 
produktivitet i reiselivsnæringen i Salten. 
 
 
2. Mandat  
 
Salten Regionråd har vedtatt følgende mandat for prosjektet “Organisering av reiselivet i Salten” i 
SR-sak xx/13: 

Salten Regionråd og kommunene i Salten har besluttet at det skal settes i gang en felles satsing 
omkring reiselivet i Salten. Prosjektet skal være en nasjonal pilot hvor de nasjonale føringene skal 
legges til grunn, og prosessen skal være tuftet på nærings- og opplevelsesutvikling innenfor 
reiselivet. Prosjektet skal også ses i sammenheng med landsdelsselskapet og skal forankres i hele 
Salten.  
 
Prosjektet skal:  

a) Gjennom prosjektperioden komme fram til en framtidig organisering av reiselivet i Salten, 
herunder 

a. Gjennomføre en reiselivskonferanse for Salten som en oppstart på prosjektet.  
b. Utvikle en mulighetsskisse over ulike tiltak/forretningsområder som kan løses i 

fellesskap, både eksisterende og eventuelle nye oppgaver 
c. Vurdere hvilket apparat / destinasjonsselskap som er mest hensiktsmessig i Salten, 

herunder 
i. Marked 
ii. Produktutvikling 
iii. Vertskapsrollen   

d. Skissere hvordan selskapet kan organiseres  
e. Etablere forslag til finansieringsmodell 

 

 
3. Faseinndeling av prosjektet 
 
Fase 1: Oppstart / forankring 
Fase 2: Prosess, her skal alle kommunene involveres, samt relevante fagmiljø og aktører. 
Fase 3: Høringsfase – kommunene, næringen, fagmiljøer 
Fase 4: Sluttbehandling i Salten Regionråd og i kommunestyrene i Salten 
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4.  Prosjektorganisering 
Prosjektet er organisert på følgende måte: 
 
Oppdragsgiver:  Salten Regionråd 
Prosjektansvarlig:  Visit Bodø på vegne av alle kommunene 
Prosjektleder:   Avklares av prosjekansvarlig  
 

 
  
Styringsgruppe 
Styringsgruppen består av et utvidet Arbeidsutvalg. 
 
Arbeidsgruppe/Kontaktpersoner  
Arbeidsgruppen kan bestå av representanter / fagpersoner som representerer reiselivsnæringen, 
Nordland fylkeskommune, Universitetet i Nordland, Salten Regionråd, kommunene mf.  
 
Referansegruppe/interessenter 
Oppnevnes etter behov. 
 
5.  Fremdrift og arbeidsdeling 
 
5.1. Tidsrom 
Prosjektperioden er fra 1.1.2014 til 31.12.2014 
 
5.2  Arbeidsdeling 
Salten Regionråd ber om at Visit Bodø på vegne av kommunene påtar seg å være 
prosjektansvarlig. Det er viktig at alle kommunene og reiselivsnæringen, samt relevante 
kompetansemiljøer involveres i prosessen.  
 
En eksakt prosjektplan utarbeides underveis i samråd med styringsgruppen. 
 
6.  Økonomi 
 
Det tas sikte på å finansiere prosjektet gjennom et spleiselag mellom Nærings- og 
handelsdepartementet, Nordland fylkeskommune og Regionalt næringsfond i Salten. Prosjektet 
gjennomføres under forutsetning av at finansiering kommer på plass.  

Økonomisk ramme: 1,4 mill NOK med følgende fordelingsnøkkel: 

NHD: 50 % 
NFK: 25 % 
RNF: 25 % 
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Reise-/arbeidsutgifter i prosjektet:  

1. De av styringsgruppens medlemmer som ikke har frikjøp til dette arbeidet kan få dekket 
tapt arbeidsfortjeneste etter KS satser.  

2. For reiser gjelder dekning etter statens satser. 
 

Følgende kostnader følger prosjektet:  

3. Kostnader til ekstern bistand 
4. Kostnader til prosessgjennomføring 

 

7. Rapportering/Evaluering 

Prosjektansvarlig skal  
• Rapportere underveis i prosessen til relevante aktører 
• Utarbeide en endelig rapport  
• Presentere resultat av rapporten etter avtale 

 

Arbeidet skal lede fram til et forslag til organisasjonsmodell som regionrådets medlemmer skal få til 
vurdering. Et siktemål er at man går inn for å etablere et felles destinasjonsselskap etter en 
utarbeidet modell.  

En foreløpig rapport med forslag legges frem for kommunestyrene for innspill før sluttrapport med 
forslag forelegges Salten Regionråd og kommunestyrene for behandling.   
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SR-sak 46/13  PROSJEKT: SYKKEL I SALTEN 
 

Innledning: 

I Salten er det to prosjekter som jobber med tilrettelegging for sykkel i et reiselivsperspektiv. 
Sykkelprosjektet i Saltdal er med i den nasjonale satsingen «Naturarven som verdiskaper». I 
dag er det etablert sykkelrute fra Storjord til Saksenvik i Saltdal. Målsettingen er at 
sykkelruta skal starte fra Polarsirkelen.  

STImuli i Bodø jobber med tursykling, bysykling og terrengsykling, med et særlig fokus på 
strekningen Saltstraumen – Kjerringøy.  

Disse prosjektene sammenfaller godt med flere satsinger på sykkel i reiselivet. Prosjektene 
er to av fire prosjekter som Nordland fylkeskommune følger og gir tilskudd til gjennom sin 
satsing «Sykkelturisme i Nordland». Sykkel er også et satsningsområde for Innovasjon 
Norge, der det jobbes mye med markedsføring mot et internasjonalt marked.  

De pågående sykkelprosjektene kan utvides til å omfatte alle kommunene i Salten. Dette kan 
ses i sammenheng med pågående arbeid med å få etablert et samarbeid på reiseliv i Salten. 
Et slikt prosjekt treffer mange reiselivssatsinger, mulighet for å vise fram natur og kultur i 
Salten og bli et helhetlig tilbud i den stadig økende etterspørselen etter aktivitetsferier.  

 

Beskrivelse: 

Sykkelprosjektet i Saltdal og STImuli bygges sammen fra Polarsirkelen til Kjerringøy. 
Prosjektet utvides til å omfatte alle kommunene i Salten som ønsker det. Arbeidet kan være 
en start på en felles reiselivsutvikling i Salten.  

Det søkes prosjektstøtte fra Innovasjon Norge og Nordland fylkeskommune om et 
sykkelprosjekt i Salten. Det er søkt regionalt næringsfond om midler til å knytte sammen 
Sykkelprosjektet i Saltdal og STImuli langs Skjerstadfjorden. 

For å få til en felles regional satsing bør Salten Regionråd være prosjekteier. Det er sett på 
muligheten for en todelt prosjektledelse. Salten friluftsråd kan være prosjektleder for å lage 
infrastruktur og turinformasjon i samarbeid med kommunene. Samtidig bør det være en 
prosjektleder innen reiseliv som tar seg av bedriftsnettverk, produktutvikling, pakking og 
markedsføring. Denne personen/funksjonen kan være start på et formalisert 
reislivssamarbeid. Prosjektperiode for en satsing anslås 3-4 år. 

Prosjektledelsen må ha ei prosjektgruppe av gode hjelpere. Naturlig i en slik gruppe vil være 
de berørte kommunene, Statens vegvesen, Nordland fylkeskommune og eventuelt en 
representant for et bedriftsnettverk.   

Målsettingen for et felles sykkelprosjekt vil være å utvikle sykkel som et spissprodukt for 
reiselivet i hele Salten. Videre ønskes det gjennom prosjektet å bygge et samarbeid om 
felles produktutvikling innenfor reiseliv i Salten.  

De konkrete traseene det skal jobbes med: 
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1. Polarsirkelen – Kjerringøy (oppstart) 

2. Kjerringøy – (Folda-båten) – Sørfold – Steigen – (NEX) – Hamarøy 

3. Meløy – Gildeskål – Saltstraumen 

4. Kjelling – (Rutebåt Beiarfjorden) - Beiarn – Misvær  

 

Det er mange virkemidler som det skal jobbes med for å utvikle attraktive tursykkelruter i 
Salten. Både ny (Kjemåga – Polarsirkelen, Kvanndal – Breivik) og eksisterende infrastruktur 
(bilveier, ferge og hurtigbåt) må utnyttes for sykkel og turisme. Det må utvikles 
velfungerende skilting og informasjon for syklende. For å kunne selge sykkel som et 
reiselivsprodukt er det også viktig å få etablert et velfungerende bedriftsnettverk og et 
system av «syklist velkommen-bedrifter», samt utvikle salgbare reiselivsprodukt knyttet til 
sykkel langs valgte ruter. For et sykkelprosjekt vil det også være viktig å knytte seg opp til 
Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norges satsing på sykkel. 

 

Budsjett og finansiering: 

Prosjektet forutsettes i all hovedsak å finansieres av regionale (regionalt næringsfond, 
Nordland fylkeskommune) og nasjonale midler (Innovasjon Norge, eventuelt nasjonale 
pilotmidler). Kommunene må sette av en nærmere angitt stillingsressurs til arbeidet, være 
med i spleiselag knyttet til lokale tilretteleggingstiltak, samt kunne sikre drift av infrastruktur 
innenfor egne kommunegrenser, der dette ikke faller naturlig på andre.  

Det er planlagt opparbeidelse av nye sykkelruter mellom Kjemåga og Polarsirkelen i Saltdal 
og mellom Kvanndal og Breivik i Bodø. Resten av sykkelrutene tar utgangspunkt i 
eksisterende veier. Det er søkt midler i regionalt næringsfond for opparbeidelse av 
strekningen Kvanndal – Breivik. Det vil også bli søkt om midler fra Nordland fylkeskommune 
og Innovasjon Norge i høst/vinter. Norconsult jobber med prosjektering av ruter i Saltdal.  

Annen infrastruktur (merking, skilting) og informasjon vil ikke være like kostnadsdrivende 
som etablering av nye sykkelruter.    

 

Vurdering: 

Prosjektet er i tråd med Saltenstrategienes punkt A og C. Arbeidsutvalget i Regionrådet kan 
fungere som styringsgruppe. All rapportering av fellesmidler går i så fall gjennom 
Regionrådet. Prosjekteierskapet vil kunne legge beslag på ca. 0,1 stillingsressurs per år. 

Salten friluftsråd har kompetanse på bygging av infrastruktur og arbeid med skilting, merking 
og informasjon knyttet til turopplevelser i Salten. Arbeidet blir en videreføring av dette. 
Friluftsrådet vil kunne bidra i arbeidet med å skaffe økonomiske ressurser, planlegging, 
prosjektering og eventuelt anbudsprosesser. Friluftsrådet kan også bidra i utarbeidelsen av 
informasjonsmateriell og koordinering av tiltak på tvers av kommunene. Det vil være naturlig 
at Friluftsrådet også ivaretar samarbeidet med Statens vegvesen og Nordland 
fylkeskommune. Friluftsrådet vil ikke ha kapasitet til å følge opp eventuelle 
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utbyggingsoppgaver i kommunene og vil ikke kunne stå som eier av ferdig tilrettelegging. 
Arbeidet vil trolig legge beslag på 0,5-1 stillingsressurs per år. 

Prosjektleder for reiseliv vil ha en funksjon som skal ivareta ansvaret for produktutvikling, 
etablering av bedriftsnettverk, pakking av tilbud og så videre. Funksjonen skal sørge for god 
koordinering mellom det som utvikles på infrastruktursiden på den ene siden og den 
næringsmessige utnyttelsen av det som etableres på den andre. Samtidig blir det viktig at en 
også har god dialog og koordinering mot Nordland fylkeskommunes og Innovasjon Norges 
reiselivssatsinger knyttet til sykkel. Arbeidet vil kunne legge beslag på 0,5-1 stillingsressurs 
per år. Dette arbeidet må sees i sammenheng med arbeidet med å få på plass et regionalt 
samarbeid på reiseliv.  

Kommunene må stille med personer som kan følge opp praktisk tilrettelegging i egen 
kommune. I tillegg må de ta eierskapet til fysisk tilrettelagt infrastruktur i egen kommune, der 
det ikke naturlig faller på Statens vegvesen eller Nordland fylkeskommune som veieier. 

Forslag til prosjekt og prosjektorganisering ble presentert og diskutert på Salten friluftsråds 
møte 29.-30. oktober 2013. Det ble positivt mottatt og anbefalt videre diskutert i Regionrådet. 

Arbeidsutvalgets behandling  

Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 12. november 2013 under AU-sak 74/13, og legger 
den frem for Regionrådet med følgende  

 
Forslag til vedtak: 

1. Salten Regionråd ønsker at det settes i gang et felles sykkelprosjekt i Salten, i tråd 
med det som er skissert i saken. Prosjektet vil være et spissprodukt i et felles 
reiselivssamarbeid i Salten. 

2. Prosjektoppstart forutsetter: 

a. Godkjent budsjett og finansieringsplan 

b. Godkjent organiseringsplan 

c. Godkjent framdriftsplan 

d. Positive vedtak i deltakende kommuner 

3. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å gjøre de nødvendige godkjenninger og ivaretar rollen 
som styringsgruppe når prosjektet evt. iverksettes. 

 

 

 

Bodø, den 15.11.2013 

  

Kjersti Bye Pedersen Trygve Snøtun  
sekretariatsleder prosjektleder STImuli 
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SR-sak 47/13 SYKKELLØFTET – RAPPORTERING AV STATUS I 
KOMMUNENE 

   

 
Regionrådet vedtok i november 2010 (SR-sak 41/10) å utfordre kommunene i Salten til å 
slutte seg til ”Sykkelløftet”.  Målet med ”Sykkelløftet” er å få sterkere fokus på sykkel som 
samfunnsnyttig framkomstmiddel, rekreasjonsform og reiselivsprodukt.  
Sykkelløftet innebærer at alle medlemskommunene forplikter seg til følgende:  

a) Gjennomføre minimum tre konkrete tiltak for å bedre forholdene for sykkel i kommunen i 
året. 

b) Rapportere gjennomførte tiltak i junimøtet i regionrådet årlig (fra 2012)  
c) Legge fram en kortfattet oppstilling av hvilke tiltak som skal gjennomføres i påfølgende år 

i juni møtet i regionrådet. (årlig fra 2011). 

Rapportering skulle vært gjennomført i junimøtet i Regionrådet, men ble i 2012 flyttet til 
novembermøtet. Dette er videreført i år. 

Med unntak av Steigen og Gildeskål, har alle kommunene sluttet seg til sykkelløftet og er 
bedt om å rapportere på pkt b og c.  

Bjørn Godal vil komme i møtet og presentere rapporteringen fra kommunene. 

Fjorårets resultater ligger vedlagt til saken. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

  

 

Bodø, den 15.11.2013 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   Bjørn Godal  
Sekretariatsleder   prosjektleder 
 
Trykt vedlegg: 
Resultater for 2012  
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Husker dere

NAAV – reformen?
Sykkel-løftet i Salten

Et målrettet tiltak i 
NAG-reformen

Sykkel-løftet

• Gjennomføre minimum tre konkrete tiltak for å 
bedre forholdene for sykkel i kommunen i året

• Rapportere gjennomførte tiltak i junimøtet i 
regionrådet årlig (fra 2012) 

• Legge fram en kortfattet oppstilling av hvilke 
tiltak som skal gjennomføres i påfølgende år i 
junimøtet i regionrådet (fra 2011)

Sykkel-løftet varer ut 2015. 

Vedtak i kommunene

• Hamarøy
• Sørfold
• Fauske
• Bodø
• Saltdal
• Beiarn
• Meløy

Hamarøy
Planlagt 2011-2012
• Sykle på jobben og sykle til jobben 
• Sykkelcrossløype ved skolene på 

Oppeid 
• ”Trilleton” – bygda rundt på hjul i 

august
• Bevisst på sykkeltilrettelegging ved 

offentlige bygg
• Krav om sykkelparkering gjennom 

arealplanen
• Sykkel eget tema i 

trafikksikkerhetsplanen 
• Etablere gang og sykkelvei Presteid -

Oppeid
• (Sykkel-løype på Finnøy)

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sykkeltrening og spinning i regi av 

Frisklivssentralen
• Sykkelprøven på Innhavet skole
• Sykkeldag på Oppeid

Planlagt 2012-2013
• Spinning i regi av Frisklivssentralen
• Sykkelprøven på alle skoler i 

kommunen
• Sykkeldag på Oppeid
• Trilleton 2013
• Sykkelkampanjen 2013

Hamarøy
Planlagt 2011-2012
• Sykle på jobben og sykle til jobben 
• Sykkelcrossløype ved skolene på 

Oppeid 
• ”Trilleton” – bygda rundt på hjul i 

august
• Bevisst på sykkeltilrettelegging ved 

offentlige bygg
• Krav om sykkelparkering gjennom 

arealplanen
• Sykkel eget tema i 

trafikksikkerhetsplanen 
• Etablere gang og sykkelvei Presteid -

Oppeid
• (Sykkel-løype på Finnøy)

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sykkeltrening og spinning i regi av 

Frisklivssentralen
• Sykkelprøven på Innhavet skole
• Sykkeldag på Oppeid

Planlagt 2012-2013
• Spinning i regi av Frisklivssentralen
• Sykkelprøven på alle skoler i 

kommunen
• Sykkeldag på Oppeid
• Trilleton 2013
• Sykkelkampanjen 2013
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Sørfold
Planlagt 2011-2012
• Sykkelbevis for 5.klassingene
• Etablering av sykkelløype ved Mørsvik 

oppvekstsenter. 
• To sykkelturer innen utgangen av 

september, en på nordsida og en på 
sørsida av kommunen. Turene skal 
tilpasses slik at folk i alle aldre kan 
delta og uansett fysisk form skal kunne 
delta. 

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sykkelaksjon for de ansatte

Planlagt 2012-2013
• Ingenting…

Sørfold
Planlagt 2011-2012
• Sykkelbevis for 5.klassingene
• Etablering av sykkelløype ved Mørsvik 

oppvekstsenter. 
• To sykkelturer innen utgangen av 

september, en på nordsida og en på 
sørsida av kommunen. Turene skal 
tilpasses slik at folk i alle aldre kan 
delta og uansett fysisk form skal kunne 
delta. 

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sykkelaksjon for de ansatte

Planlagt 2012-2013
• Ingenting…

Fauske
Planlagt 2011-2012
• Prosjekt i regi av FAUNA

– Utarbeidet prosjektskisse
• Mange forslag, men ingen 

kontrete for perioden

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Forslag til trafikksikkerhetsplan  

framlagt
• Løypenett Klungsetmarka etablert
• Sykkelløype barn/voksne  i    

nærområde Valnesfjord skole   
etablert 

• Iverksatt bygging av GS-veg/fortau
Hauan-brua til Krokdalsmyra

Planlagt 2012-2013
Kartlegger sammen med Statens 
Vegvesen sykkelvegnettet som eksisterer 
og med fokus på:

- Ruter som brukes i dag
- Problemområder
- Behov for  videre utbygging

Fauske
Planlagt 2011-2012
• Prosjekt i regi av FAUNA

– Utarbeidet prosjektskisse
• Mange forslag, men ingen 

kontrete for perioden

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Forslag til trafikksikkerhetsplan  

framlagt
• Løypenett Klungsetmarka etablert
• Sykkelløype barn/voksne  i    

nærområde Valnesfjord skole   
etablert 

• Iverksatt bygging av GS-veg/fortau
Hauan-brua til Krokdalsmyra

Planlagt 2012-2013
Kartlegger sammen med Statens 
Vegvesen sykkelvegnettet som eksisterer 
og med fokus på:

- Ruter som brukes i dag
- Problemområder
- Behov for  videre utbygging

Bodø
Planlagt 2011-2012
• Fullføring g/s-vei langs 

Hunstadringen
• G/S-vei Sørstrupen - Hestdalen
• Asfaltere g/s-vei ved 

Alstadskolene Vurderes
• Symra asfaltere/etablere belysning 

Vurderes

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Gamle riksveg Fortau 1300 m
• Kryss Rv.80 – Grøttingen Tverlandet 

Fortau 600 m

Planlagt 2012-2013
• G/S-vei Sørstrupen - Hestdalen
• Gamle riksveg Fortau gjenstår 1100 m

Bodø
Planlagt 2011-2012
• Fullføring g/s-vei langs 

Hunstadringen
• G/S-vei Sørstrupen - Hestdalen
• Asfaltere g/s-vei ved 

Alstadskolene Vurderes
• Symra asfaltere/etablere belysning 

Vurderes

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Gamle riksveg Fortau 1300 m
• Kryss Rv.80 – Grøttingen Tverlandet 

Fortau 600 m

Planlagt 2012-2013
• G/S-vei Sørstrupen - Hestdalen
• Gamle riksveg Fortau gjenstår 1100 m
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Saltdal
Planlagt 2011-2012
• Sykle til/på jobben

– For barn og voksne

• 9-dager i Salten, Rognan –
Kvernsteinsbruddet, med guiding og 
aktiviteter

• Barnesykkelløp Rognan-Nerauran

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sykkelkart med trimkasser og 

sykkelkasser
• (Sykkeltur for eldre – Nerauran –

utgikk pga vær)
• Svært god samarbeid med Trygg 

Trafikk
• Ordførerens tur

Planlagt 2012-2013
• Sykle til/på jobben for barn og voksne
• Ordførerens tur
• Midnattsolrittet
• Flere gode ideer?

Saltdal
Planlagt 2011-2012
• Sykle til/på jobben

– For barn og voksne

• 9-dager i Salten, Rognan –
Kvernsteinsbruddet, med guiding og 
aktiviteter

• Barnesykkelløp Rognan-Nerauran

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sykkelkart med trimkasser og 

sykkelkasser
• (Sykkeltur for eldre – Nerauran –

utgikk pga vær)
• Svært god samarbeid med Trygg 

Trafikk
• Ordførerens tur
• Sykkelprosjektet

Planlagt 2012-2013
• Sykle til/på jobben for barn og voksne
• Ordførerens tur
• Midnattsolrittet
• Flere gode ideer?

Beiarn
Planlagt 2011-2012
• hovedfokus sykling for folk 

som i dag er helt eller 
tilnærmet inaktive. 
– for barn opp til 16 år. 
– for ungdom(under 30!), 
– for voksne "sofaslitere" 

• Et Beiar-ritt for de litt mer spreke

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Nærmiljøutvalg og grunneierlag har 

kjøpt inn sykler til utlån/utleie
• Folk bytter jobb…..

Planlagt 2012-2013
• Sykkelkoppen
• Økt satsing 2013 vurderes

Beiarn
Planlagt 2011-2012
• hovedfokus sykling for folk 

som i dag er helt eller 
tilnærmet inaktive. 
– for barn opp til 16 år. 
– for ungdom(under 30!), 
– for voksne "sofaslitere" 

• Et Beiar-ritt for de litt mer spreke

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Nærmiljøutvalg og grunneierlag har 

kjøpt inn sykler til utlån/utleie
• Folk bytter jobb…..

Planlagt 2012-2013
• Sykkelkoppen
• Økt satsing 2013 vurderes

Meløy
Planlagt 2011-2012
• Sykkelturer – legge ut forslag på 

www.meloy.kommune.no (1)
• Ut på sykkeltur - Arrangere 1-2 

sykkelturer  (men sykkelklubb)
• Sykkelprøven - Etablering av 

sykkelprøven for barn (10-12 år) 
•

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sikkert…..

Planlagt 2012-2013
• Ny person tar tak nå , men ikke satt av 

noen økonomiske ressurser

Meløy
Planlagt 2011-2012
• Sykkelturer – legge ut forslag på 

www.meloy.kommune.no (1)
• Ut på sykkeltur - Arrangere 1-2 

sykkelturer  (men sykkelklubb)
• Sykkelprøven - Etablering av 

sykkelprøven for barn (10-12 år) 
•

Gjennomført i tillegg 2011-2012
• Sikkert…..

Planlagt 2012-2013
• Ny person tar tak nå , men ikke satt av 

noen økonomiske ressurser
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SR-sak 48/13 SAMFERDSELSSTILLING - OPPFØLGING 
 

Bakgrunn/beskrivelse  
IRIS Salten har besluttet å avsette kr 800.000 pr år i en 3-års periode, øremerket en 
samferdselsstilling i Salten Regionråd. Representantskapet skal behandle saken den 8. 
november og bevilgningen forutsetter en endelig godkjenning av representantskapet. 
 
Sekretariatsleder har vært i kontakt med direktør i IRIS ift. Betingelsene for midlene. 
Stillingen skal ha et hovedfokus på samferdsel og nordområdene, herunder NTP og RTP. 
Stillingen legges inn under regionrådets sekretariat, og lokaliseres sammen med 
sekretariatet i Teamgården. 
 
Forslag til budsjett for stillingen: 
 
Kostnader 

     
 

2013 2014 2015 2016 SUM 
Rekruttering 50 000 0 0 0 50 000 
Lønn 0 600 000 620 000 640 000 1 860 000 
Forventet lønnsstigning fra 1/5 4,6 % 0 18 400 19 013 19 627 57 040 
Feriepengedifferanse 1,2 % 0 7 421 7 668 7 916 23 004 
Pensjon arb.givers andel 12 % 0 75 098 77 602 80 105 232 805 
Arb.g.avg 7,9 % 0 55 373 57 218 59 064 171 655 
Inventar/utstyr 0 15 000 15 000 15 000 45 000 
Kontorutgifter/rekvisita 0 11 500 11 500 11 500 34 500 
Porto/telefon etc. 0 15 000 15 000 15 000 45 000 
Sekretærtjenester 0 20 000 20 000 20 000 60 000 
Husleie 0 35 000 35 000 35 000 105 000 
Reiseutgifter 0 40 000 40 000 40 000 120 000 
SUM 50 000 892 792 918 002 943 211 2 804 005 

      Inntekter 2013 2014 2015 2016 SUM 

      IRIS Salten 0 800 000 800 000 800 000 2 400 000 
AUs disposisjonsfond 50 000 0 0 0 50 000 
SRs Irisfond 0 92 792 118 002 143 211 354 005 
SUM 50 000 892 792 918 002 943 211 2 804 005 

      Det er pr. 5. november 2013 kr. 413 927,- disponibelt på AUs disposisjonsfond. 
 
Det må nå igangsettes en rekrutteringsprosess for å få på plass en prosjektleder for 
stillingen.  
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Følgende prosess foreslås: 
 
Stillingen lyses ut i november, med søknadsfrist 13. desember. Utvelgelse og 
intervjuprosess vil skje i januar. Sekretariatsleder, regionrådsleder og en person valgt av 
regionrådet foreslås å delta i intervjuprosessen.  
 
Vurdering: 
En opprettelse av en ny samferdselsstilling vil kunne gi regionrådet og kommunene i Salten 
en mulighet til å satse enda sterkere på samferdsel i framtiden. Stillingen skal ha et 
hovedfokus på oppfølging av NTP og RTP, men må også ha fokus på luftfart.  
 
Ved å ansette en prosjektleder for samferdsel i Salten støtter man opp under 
Saltenstrategienes målområde D: Kommunikasjonsløsninger og infrastruktur. En av 
strategiene er å videreutvikle gode kommunikasjonsløsninger og moderne infrastruktur i 
regionen. I tillegg er et av delmålene i Saltenstrategiene at Salten skal være en sentral aktør 
i utviklingen av nordområdene. 
 
I SR-sak 35/13 ble det gjort følgende enstemmige vedtak om bruk av SRs Irisfond: 

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. 
 
Regionrådet har i SR-sak 50/12 bevilget kr 268.000 av tilskuddet til drift av Salten 
Kultursamarbeid i 2013 og i SR-sak 33/13 bevilget kr. 150.000 av tilskuddet til forprosjektet 
“Røsvik Bo- og behandlingssenter”. Ut over dette er ikke midlene disponert. Fondet har pr. 5. 
november 2013 disponibelt kr. 1.282.000. 
 
Forslag til mandat for stillingen legges fram i møtet på Kjerringøy. 
 
Arbeidsutvalgets behandling 
Arbeidsutvalget behandlet saken i møte 12. november 2013 under AU-sak 76/13 og legger 
den frem for Regionrådet med følgende 
 
Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd er svært positiv til at det skal ansettes en prosjektleder med fokus på 

samferdsel i et nordområdeperspektiv, og med et særlig fokus på NTP og RTP. 
Regionrådets prioriteringer og vedtatte Saltenstrategier legges til grunn for arbeidet. 

2. Stillingen legges inn under regionrådets sekretariat, og lokaliseres sammen med det 
øvrige sekretariatet i Teamgården. Stillingen skal rapportere til sekretariatsleder. 

3. Arbeidsutvalget avsetter kr. 50.000 fra AUs disposisjonsfond til rekruttering av 
prosjektleder for samferdsel i Salten. 

4. Salten Regionråd avsetter kr. 350.000 som belastes prosjekt 170 “SRs Irisfond”, til 
prosjektlederstillingen for perioden 2014 til og med 2016. 

5. Regionrådet godkjenner det foreslåtte mandat for stillingen. 
 
 
 
 
Bodø den 15.11.2013 
 
Kjersti Bye Pedersen        
sekretariatsleder 



Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 21. – 22. november 2013  Side: 1 av 2  
 
 
 
 

Arkiv: sr-sak 4913 - innmeldte saker fra kommunene Utskriftsdato: 15.11.13 Sign: kbp  

SR-sak 49/13 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 Bodø kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Videreføring av kystveien 
Kystveiutvalget for Steigen og Bodø kommuner har i møte 4. november blitt enige om at en 
videreføring av Kystveien må ha høyeste prioritet i arbeidet framover. De ønsker med dette 
å ta saken opp i regionrådet. 
 
Følgende vedtak ble gjort i møtet i Kystveiutvalget: 
“Videreføring av Kystveien fra Bodø til Steigen tas opp i første møte i arbeidsutvalget til 
Salten Regionråd, med henblikk på å få saken opp på møte i Salten Regionråd 21/11-22/11. 
Ordfører Ole Henrik Hjartøy er ansvarlig for å ta dette opp. 
Til møte i Salten Regionråd må ordfører i Bodø og Steigen samarbeide om saken, og legge 
til grunn vedtaket i Nordland fylkesting om pendlerruter mellom Bodø og Steigen. 
Saken om plattformbru utsettes til en får en nærmere avklaring om videreføring av 
Kystveien.” 
 
Regionrådet har tidligere gjort følgende prioritering når det gjelder nyanlegg, noe som ble 
opprettholdt i SR-sak 49/12: 
Nyanlegg 

1. FV 813 ”Fjordvegen” Tverrvik - Kjelling   
2. FV 17 Bru Holandsfjorden 
3. FV 834 Steigen – Bodø 

 
Bodø og Steigen kommuner ønsker med dette å varsle at de ønsker at Kystveien skal ha 
høyeste prioritet framover. Målet er i denne omgang å løfte fergeforbindelsen mellom 
Festvåg og Steigen, samtidig som at Fjordveien flyttes ned på prioriteringslisten. 
 

b) Fra Saltdal kommune v/ rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Sykkelprosjektet 
Prosjektleder Elin Kvamme har vært i styret for Salten Friluftsråd og presentert prosjektet 
sammen med Stimuli ved Trygve Snøtun og Bjørn Godal. Der ble det snakket om 
«sykkelvei» Polarsirkelen – Kjerringøy, og videre satsting med Salten Regionråd som 
prosjekteier. 
Saltdal kommunes prosjektleder Elin Kvamme og Bjørn Godal fra Salten Friluftsråd vil 
presentere prosjektet for Salten Regionråd 
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c) Fra Steigen kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet: 
Støtte til uttalelse vedrørende videregående skole i Steigen 
Fylkesrådet i Nordland har gjort følgende innstilling til vedtak i Fylkestingssak 118/13: ”LOSA 
legges ned i sin opprinnelige form og nettbaserte utdanningstilbud for rettighetselever tas inn 
i Nettskolen i Nordland. Fylkesrådet gis ansvaret for innholdet i Nettskolen i Nordland.” 
I økonomiplanen for 2014 – 17 og budsjett 2014 - s. 59 foreslår fylkesrådet følgende: ”Fra 
2015 ligger elevkullene i Steigen på rundt 30 personer. De senere år har det vært gitt tilbud 
innenfor studiespesialisering VG1 og LOSA i Steigen.  Rekrutteringen har vært 
tilfredsstillende.  En avvikling av LOSA vil føre til at det bare er en klasse innenfor 
studiespesialisering igjen i Steigen.  Dette gir et marginalt læringsmiljø, og opplæringsstedet 
foreslås avviklet fra høsten 2015.” 

Vedlagt følgen en uttalelse fra formannskapet i Steigen kommune (skal behandles den 20. 
november). Steigen kommune ønsker Regionrådets støtte til denne uttalelsen. 

 

 

Bodø, den 15.11.2013 

 
Kjersti Bye Pedersen 
sekretariatsleder 



Uttalelse fra Steigen formannskap ang. videregående skole. 
 

Fylkesrådets innstilling til vedtak i Fylkestingssak 118/13: « Endringer i tilbudsstrukturen for 
videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2014 -2015», gir grunn til stor bekymring. 

Det foreslåes følgende: ”LOSA legges ned i sin opprinnelige form og nettbaserte utdanningstilbud for 
rettighetselever tas inn i Nettskolen i Nordland. Fylkesrådet gis ansvaret for innholdet i Nettskolen i 
Nordland.” 

Enda større grunn til bekymring gir Fylkesrådets forslag til Økonomiplan 2014 – 17 og budsjett 2014 - 
s. 59 hvor det står følgende: ”Fra 2015 ligger elevkullene i Steigen på rundt 30 personer. De senere år 
har det vært gitt tilbud innenfor studiespesialisering VG1 og LOSA i Steigen.  Rekrutteringen har vært 
tilfredsstillende.  En avvikling av LOSA vil føre til at det bare er en klasse innenfor studiespesialisering 
igjen i Steigen.  Dette gir et marginalt læringsmiljø, og opplæringsstedet foreslås avviklet fra høsten 
2015.” 

 

LOSA i Steigen har vært en ubetinget suksess både for lokalsamfunnet, for elevene og for 
næringslivet i kommunen. LOSA ble opprettet fordi regionen var preget av stort frafall fra 
yrkesfaglig opplæring. LOSA i Steigen har ikke frafall i dag og veldig lav strykprosent, 
samtidig som avdelingen ivaretar elever med spesielle behov og gir høy grad av individuell 
opplæring.  

LOSA-tilbudet har lagt grunnlag for god kontakt og tett samarbeid med lokalt arbeidsliv. 
Mange elever har gjennom sin arbeidspraksis skaffet seg læreplass i kommunen. 

I dag har LOSA i Steigen 18 elever. Dette er flere enn noen gang. 

Nettskolen i Nordland har fremdeles ikke noe konkret innhold. Dersom det blir slik at LOSA 
skal legges ned til fordel for Nettskolen, vil det være naturlig å legge denne Nettskolen også 
til den videregående skolen i Steigen, hvor det er så gode erfaringer med denne formen for 
undervisning. Den lokale opplæringa i samarbeid med arbeidslivet vil kunne organiseres og 
finne sin plass i den nye Nettskolen i Nordland. Det kan ikke under noen omstendigheter 
være fornuftig å legge ned en velfungerende avdeling ute i distriktet. 

Steigen kommune satser nå på å utvikle avdelingen slik at enda flere elever velger å ta 
første del av videregående lokalt. Dette vil gi ungdommen mulighet for å utsette hybellivet 
med et år, samtidig som ungdommen kommer i kontakt med det lokale næringslivet og får 
sterkere bånd til heimplassen sin. På bakgrunn av dette er kommunen nå i ferd med å 
sluttføre byggingen av nye lokaler til videregående skole i tilknytning til vårt nye flerbrukshus i 
Leinesfjord. Dette har kommunen gjort etter avtaler med Nordland Fylkeskommune. Disse 
avtalene gjelder i første omgang for 7 år, og det er derfor helt uakseptabelt at avdelingen i 
Steigen nå foreslåes nedlagt fra 2015. 
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