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Innledning
Ved utgangen av 2012 kunne Salten Regionråd se tilbake på 23 år som samarbeidsorgan mellom
kommunene i Salten. Også for 2012 kan vi se tilbake på et svært aktivt år hvor hovedfokuset har
vært Saltenstrategier 2012-2016, Samhandlingsreformen og gjennomføring av Saltentinget. Det
har også vært stort fokus på nordområdesatsingen, petrostrategier og innspill til Nasjonal Transportplan og Transportplan Nordland.
Salten Regionråd vedtok i februar 2012 at arbeidet med nye Saltenstrategier skal basere seg på
gjeldende strategier med en hovedsatsing, samt viktige utviklingsoppgaver for regionrådet. Gjennom prosessen ble det nye slagordet «Slagkraftige Salten», noe som symboliserer en region i
vekst, og at Salten er den mest verdiskapende regionen i Nordland.
Regionrådet har i 2012 satt nordområdesatsingen enda sterkere på sakskartet enn tidligere. En
av hovedsatsingene i saltenstrategiene er at Salten skal være en sentral aktør i utviklingen av
nordområdene. For å underbygge dette er det nedsatt en arbeidsgruppe som har til oppgave å
identifisere utfordringer og muligheter som Salten har for å styrke regionens posisjon i nordområdene. Nordområdesatsingen var også hovedtema for Saltentinget som ble gjennomført 18. – 19.
oktober 2012. Under Saltentinget møtes over 200 lokalpolitikere i Salten for å diskutere viktige utviklingsoppgaver.
Regionrådet har i 2012 hatt et sterkt fokus på oppfølging av petrostrategier for Salten, og har
blant annet bidratt i kunnskapsinnhentingen i regi av OED om virkningene av petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehav. Resultatene av kunnskapsinnhentingen ble lagt frem i november
2012.
To store saker som har preget regionsamarbeidet i 2012 har vært Stortingets vedtak om nedleggelse av kampflybasen i Bodø og nedleggelsen av REC i Meløy. Begge disse beslutningene har
medført store utfordringer for regionen.
Av de store prosjektene som ble avsluttet i 2012 kan vi nevne «Sunnhet i Salten”. Prosjektet har
hatt stort fokus på avtaleforhandlinger med Nordlandssykehuset som et resultat av samhandlingsreformen. Evalueringen av prosjektet har resultert i at kommunene ønsker å vurdere videre
samarbeid innenfor rammen av eksisterende samarbeidsstrukturer. Det er i den forbindelse
igangsatt en utredning som skal se på samordning av legevakttelefon, nødnett, operativ legevakt,
bil- og båtambulanse samt brann/redningstjeneste for Salten.
RESO Salten er et avtalefestet samarbeid mellom Nordlandssykehuset og kommunene i Salten
som bl.a. skal sikre gode rutiner og samhandling mellom helseforetaket og kommunene. Sunnhet
i Salten har fungert som sekretariat for RESO i 2012.
Utover samarbeidet med Nordlandssykehuset har det gjennom året vært et tett samarbeid med
Nordland fylkeskommune, Politiet i Salten og Fylkesmannen i Nordland. Samarbeidet med Nordland fylkeskommune har etter hvert blitt tettere og tettere, og det har gjennom året vært et særlig
fokus på forvaltningen av regionalt næringsfond for Salten. Fylkeskommunen bevilget i 2012 4,35
millioner til dette formålet, og regionrådet har gjennom året jobbet med å utvikle en handlingsplan
som skal legge føringer for hvordan fondet skal disponeres.
I resten av valgperioden vil regionrådet ha fokus på oppfølging av saltenstrategiene for å bidra til
positiv utvikling i Salten.
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Organisering

2.1

Regionrådets sammensetning
Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i de 9 Salten-kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2012:
Kommune

Ordfører

Fra opposisjonen

Rådmann

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Saltdal
Steigen
Sørfold

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

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

Ole-Petter Nybakk
Rolf Kåre Jensen
Even Ediassen
Bjørn M. Pedersen (konst)
Elin Eidsvik
Jørgen Kampli
Anna Welle
Roy Hanssen
Torbjørn Winther

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2011 – 2015.
Regionrådet har i 2012 hatt 4 møter og behandlet 57 saker.

2.2

Arbeidsutvalgets sammensetning
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2012 har Arbeidsutvalget hatt følgende sammensetning:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

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

ordfører
ordfører
ordfører
ordfører
rådmann

Hamarøy kommune
Bodø kommune
Fauske kommune
Meløy kommune
Saltdal kommune

Varamedl.
Varamedl.

Monika Sande
Rolf Kåre Jensen

ordfører
rådmann

Beiarn kommune
Bodø kommune

Arbeidsutvalget har hatt 8 ordinære møter og 4 e-postmøter og behandlet 100 saker. Vararepresentantene innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.

2.3

Sekretariatsledelse
Sekretariatet ledes av sekretariatsleder, som er øverste administrative leder for virksomheten.
I 2012 har sekretariatet vært ledet av:
1. januar – 31. mars:
Georg Heggelund
1. april – 12. august:
Heidi Robertsen (konstituert)
13. august – 31. desember:
Kjersti Bye Pedersen
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Ansatte
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2012:
Sekretariatet

Stilling

Kontorsted

Heidi Robertsen
Judith Stordal

Prosjektleder
Konsulent

Bodø
Bodø

Daglig leder
Prosjektleder

Rognan
Bodø

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

Koordinator
Prosjektleder ruskontrakt

Bodø
Bodø

Daglig leder

Bodø

Salten Kultursamarbeid
Lisbeth Glanfield

Partnerskap Salten/ Regionalt Næringsfond
Kyrre Didriksen

Prosjektleder

Bodø

Sunnhetsoverlege (60 % til 31. oktober)

Bodø

Sunnhet i Salten
Kai Brynjar Hagen

Bodø kommune har ivaretatt funksjonen som regnskapsfører, og har forestått lønnsutbetaling for
sekretariatet, mens Saltdal kommune har en tilsvarende funksjon for den som har kontorsted her.

4

Kontorforhold / arbeidsmiljø
Kontorsted for sekretariatet har siden 1. januar 2005 vært i leide lokaler i Teamgården, Prinsens
gt. 113A, i Bodø.
Friluftsrådets kontor i Saltdal leier lokaler i rådhuset av Saltdal kommune.
Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.
Arbeidsmiljøet både ved kontoret på Rognan og ved sekretariatet i Bodø er godt. Det samme
gjelder samarbeidsforholdet mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.
Sykefraværet i bedriften er ubetydelig.
Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.
Salten Regionråd ble i 2012 sertifisert som miljøfyrtårn.

5

Likestilling
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2012 er 67% kvinner og 33% menn.
Lønnsutbetaling fordelt på kjønn utgjør 59% til kvinner og 41% til menn i 2012.
Alle ansatte unntatt 1 mann er ansatt i full stilling. Det har ikke vært tatt ut permisjon i 2012.

6

Virksomheten i 2012

6.1

Sekretariatet
I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møter (AU/SR/arbeidsgrupper) og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved sekretariatet vært arbeidet med følgende konkrete prosjekter/saker i 2012:

6.1.1 Høringsuttalelser
Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av år 2012 avgitt 16 uttalelser. Av saker som det har
vært gitt uttalelse til kan nevnes Transportplan Nordland, Nasjonal Transportplan, nedleggelsen
av REC, lokaliseringssted for landets kampflybase i nord og problematikken rundt rovvilt og beitenæringen. Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Om Salten Regionråd».

6.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk
6. januar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og Nordlandsbenken i Bodø. I tillegg til generell orientering om utfordringer i Salten, ble følgende tema tatt opp:
- Olje/gass – Petrostrategi for Bodø og Salten
- REC og øvrige permitteringer i industrien
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-

Kampflyplass

Fra Salten møtte Regionrådets leder Rolf Steffensen, nestleder Ole H. Hjartøy, Ordfører i Meløy
Per Swensen og sekretariatsleder.

6.1.3 Saltenstrategier 2012 – 2016
Utarbeidelse av nye Saltestrategier startet i 2011, og prosessen har fortsatt gjennom 2012 med
møter i kommunene, behandling i regionrådet, innspill fra Saltentinget og andre eksterne parter.
Kyrre Didriksen har vært prosjektleder med Arbeidsutvalget som styringsgruppe. Strategiene ble
endelig vedtatt i Regionrådet i november 2012.
Saltenstrategiene gis tittelen ”Slagkraftige Salten”.
Hovedmålet er å synliggjøre kvalitetene i regionen både for egen befolkning, samt nasjonalt og
internasjonalt.
Følgende delmål gjøres gjeldende:
1. Saltenregionen skal være en sentral aktør i utviklingen av nordområdene
2. Saltenregionen skal ha ei positiv befolkningsutvikling.
Følgende strategiske målområder legges til grunn for å oppnå hovedmål og delmål i Saltenstrategiene:
A. Livskvalitet og attraktivitet
B. Kunnskap, nyskaping og verdiskaping
C. Folkehelse og kultur
D. Kommunikasjon, infrastruktur

6.1.4 Salten sin plass i Nordområdesatsingen
Salten Regionråd har i 2012 ønsket å ha spesiell fokus på Salten sin plass i nordområdesatsingen. Nordområdesenteret ved Universitetet i Nordland v/Arne o. Holm ble derfor invitert til regionrådets møte i februar, der han utfordret kommunene til å bli flinkere i å målbære Salten sine interesser i et nordområdeperspektiv.
Regionrådet oppnevnte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å identifisere de utfordringer og muligheter som Salten har innenfor nordområdesatsingen. Fra regionrådet ble følgende personer
oppnevnt: Rolf Steffensen, Ole Henrik Hjartøy, Lars Kr. H. Evjenth, Monika Sande og Siv Anita J.
Brekke. Arbeidsutvalget ble gitt fullmakt til å invitere inn aktører fra næringsliv og offentlig virksomhet i gruppa.
Gruppa ble på denne bakgrunn utvidet med representanter fra Nfk, NHO, UiN og PS Salten, og
deltok bl.a. i planleggingen av Saltentinget med dette som tema.

6.1.5 Saltentinget 2012
18.- 19. oktober 2012 var kommunestyrerepresentantene i Salten igjen samlet til felles kommunestyremøte – ”Saltenting” i Bodø. Hovedtema første dag var Nordområdepolitikken – visjoner,
muligheter og utfordringer for Salten. Det ble også satt fokus på næringer i vekst – olje/gass, mineraler og fiske/havbruk. Dagen etter sto samferdsel, kompetanse og Saltenstrategier på dagsorden. Tilbakemeldingene fra deltakerne var gode, og det er ønskelig å fortsette tradisjonen med to
Saltenting i løpet av valgperioden.

6.1.6 Markering av Salten Friluftsråd 20 år
Salten Friluftsråd ble etablert i 1992, og kunne dermed feire 20 årsjubileum i 2012. Dette ble
markert i Bodø i juni under landskonferansen for Friluftsråd, som Salten Friluftsråd sto som arrangør av. Som en del av markeringen deltok Regionrådet på konferansen, og daglig leder Trond
Loge som har vært med fra starten ble behørig hedret for sin innsats.

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

felles talerør for Salten regionen
økte ringvirkninger for regionen gjennom aktivitet, kompetanse og næringsutvikling
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•

aktiv deltakelse i viktige arenaer vedr utvikling av nordlandssokkelen

Utvalget har hatt følgende medlemmer i 2012: Per Swensen (leder), Ole Henrik Hjartøy og Siv
Anita J. Brekke.
Team Bodø ved Samfunnskontoret i Bodø kommune er sekretær for utvalget.
Utvalget har i 2012 deltatt på fagmesser i Houston og Stavanger, og avholdt møter med leverandørnæring og andre lokalt. Det er jobbet systematisk med alliansebygging og påvirkning gjennom
deltakelse på konferanser og møter.
Utvalget har bidratt aktivt til OED’s kunnskapsinnhenting. Det er også igangsatt etablering av et
forprosjekt for en styrking av kystnær beredskap.

6.1.8 Kontaktmøter
Regionrådet hadde i februar sitt årlige kontaktmøte med Politimesteren i Salten Geir Ove Heir,
der kriminalitetsbildet i Salten ble belyst i tillegg til at det ble gitt tilbakemeldinger fra kommunene
på politiets arbeid.
I juni ga Olje- og energidepartementet v/ avd.dir. Gaute Erichsen regionrådet en statusoppdatering vedrørende kunnskapsinnhentingen for Lofoten og Vesterålen og det videre arbeid i etterkant.
I september var det kontaktmøte med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi Nord) v/Roger
T. Solstad der samarbeid om bosetting og kvalifisering var hovedtema.

6.1.9 Annet
Av andre saker som sekretariatet har vært involvert i nevnes:
Informasjonsformidling over internett.
Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til nyhetsoppslag
inneholder nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet inklusiv Salten Friluftsråd, Felles Ansvar, Salten Kultursamarbeid, Partnerskap Salten og Salten Invest AS. Samtidig er
nettstedet en felles inngangsportal til kommunene i Salten.
Salten Regionråd formidler også informasjon gjennom nettstedene:
www.facebook.no/Salten.Regionrad og www.twitter.com/SaltenRegionrad
Barents Veg Internasjonale Forening
Barents Veg Internasjonale Forening er en forening hvor kommunene langs Barents veg (Bodø –
Murmansk) kan være medlemmer. I Salten er kommunene Bodø, Fauske og Saltdal ordinære
medlemmer og fra 2000 har Salten Regionråd vært formelt innmeldt i foreningen som støttemedlem. Norske styrerepresentanter i foreningen i 2012 har vært:
- Kari Storstrand, Bodø
- Leif Lindstrøm, Fauske

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

Foreningens årskongress ble avholdt i Haparanda i Sverige 13. juni 2012.
Andre utvalg og råd
Salten Regionråd har deltatt med oppnevnt representant i:
- Vannregionutvalget for Nordland:
Lars Kr. H. Evjenth (vara prosjektleder Salten)
- Energirådet for Nordland:
Per Swensen (vara Ole Henrik Hjartøy)
- Nordlandsmuseets råd:
Petter J. Pedersen (vara Asle Schrøder)
- DA Bodøs programråd:
Rolf Steffensen (vara Siv Anita J. Brekke)
- Statskogs regionutvalg:
1. Finn-Obert Bentsen (vara Ottar Skjellhaug)
2. Monika Sande (vara Anne Lise N. Arntzen)

6.2

Partnerskap Salten
Nordland fylkeskommune har etablert en ny partnerskapsmodell og har ut fra dette inngått partnerskapsavtaler med fylkets 7 regionråd for en treårsperiode fra 1.1.2009. Fylkeskommunen har
gitt modellen navnet / mottoet ”Vekstkraft gjennom regionale partnerskap” og formålet har vært å
-

Målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet
Styrke samhandlingen / samarbeidet horisontalt og vertikalt

Siden ordningen kom sent i gang har bruken av midlene strukket seg inn i 2012. Salten har til
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sammen fått tilført 26,1 mill. kr. fra Nordland fylkeskommune, og ved inngangen av 2012 var det
kun 800.000 kroner som ikke var disponert.
Bruken av midlene har vært knyttet til Saltenstrategiene, og i 2012 har Arbeidsutvalget vært styre
for ordningen. Partnerskap Salten har vært programbasert og har hatt tre hovedsatsinger:
1. Profil- og rekrutteringsprogram nasjonalt og internasjonalt
2. Program for kompetanse
3. Program for videreutvikling av næringssamarbeidet i regionen
Kyrre Didriksen har vært prosjektleder.
I tillegg til styret har det vært oppnevnt programråd for hver av de tre hovedsatsingene.
Aktiviteten i 2012 har i stor grad konsentrert seg om oppfølging av igangsatte prosjekt (til sammen 73 prosjekt i hele perioden).
I 2012 ble det inngått følgende nye avtaler om prosjektsamarbeid:
• Kampanje Velg Yrkesfag 2012
• Filmfest Salten 2012
• Poesigerilja i Salten
• Fagmesse for utdanning indre Salten
• Start Opp Salten 2012/2013

6.3

Regionalt næringsfond for Salten
Nordland fylkeskommune har i 2012 bevilget 4,35 mill. kr til Regionalt næringsfond for Salten.
Dette er en videreføring av Partnerskap Salten som ble formelt avsluttet i 2012. Arbeidsutvalget
er valgt til styre for ordningen, som forventes videreført med samme sum i 2013 og 2014.
Regionrådet har vedtatt å knytte bruken av midlene til Saltenstrategiene, og har parallelt med
strategiarbeidet jobbet med en handlingsplan for ordningen. I den forbindelse ble det nedsatt et
programråd bestående av:
Pål Viggo Mortensen (Saltin/næringstettverket i Salten)
Per Jon Olsen (RKK i Salten, Salten kompetanse)
Hanne Jakhelln (Nordlandsmuseet)
Leif Magne Hjelseng (IRIS)
Mariann Meby (Bodø Næringsforum)
Maria Almli (KUN, UiN/tidligere programråd)
Grete Lysfjord (Universitetet i Nordland)
Liv Toril Pettersen (Meløy Næringsforening)
Eivind Sommerseth (Forskningsrådet)
Hans Einar Stendal (Salten friluftsråd)
Lars Kr. H. Evjenth (Politisk representant for Salten Regionråd / Sørfold kommune)
Handlingsplanen ble først ferdigstillet i februar 2013, men noen av de innkomne søknadene ble
behandlet og gitt støtte i 2012:
Fauna KF: Sjunkhatten Folkehøgskole, forprosjekt
Landbruksforvaltningen i Nord-Salten: Sau i Nord-Salten
KUN: Mentorordning kvinner og menn med innvandrerbakgrunn
Høgskolen i Narvik: Forkurs ingeniør i Salten

6.4

300.000
200.000
274.000
250.000

Felles ansvar i Salten
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedoppgave å koordinere samt følge opp ungdom under 18 år som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger. Tiltaket skal gjennom støtte og veiledning motivere til endring i forhold til
uønskede handlinger som er begått av aktuell ungdom i målgruppa.
Målet for ”Felles ansvar i Salten” er å hindre utviklingen av en kriminell løpebane hos den enkelte,
samt forebygge sosial utstøting og tilbakefall etter en strafferettslig reaksjon. Tiltaket skal også ha
fokus på å nå ungdom det er bekymring rundt før de begår lovbrudd. Styret følger opp tiltaket og
rapporterer til et utvidet regionråd (Salten, Værøy og Røst). I 2012 har tiltaket også driftet prosjektet «Felles ansvar – Ruskontrakt» med egen prosjektleder, Ingunn Dalen.
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Felles ansvar disponerer to kontor ved Bodø Politihus, og i hht. samarbeidsavtalen dekker Salten
politidistrikt kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles ansvar i Salten, Salten Politidistrikt og Konfliktrådet i Salten er godt etablert og fungerer etter hensikten.

6.4.1 Styret
Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig kvalitet og at dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk ansvarlig.
Styret 2012:
Håkon Sæther
Geir Ove Heir
Mona L. Hammerfjeld
Henny Aune

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

6.4.2 Økonomi
Felles ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten Regionråd,
dvs. at Værøy og Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.
Prosjekt «Felles ansvar – Ruskontrakt» har i 2012 vært driftet gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland.
Viser til fullstendig regnskap under eget kapittel i Årsmelding for Salten Regionråd.

6.4.3 Ressursgruppen
I tillegg til styret er det oppnevnt ei ressursgruppe som sammen med koordinator har samarbeidsmøter vedrørende enkeltsaker /case og videreutvikling av tiltaket. Ressursgruppen møtes
ved behov. Koordinator er ansvarlig for innkalling og gjennomføring.
Ressursgruppen 2012:
Øyvind A. Rengård
Espen Fagervoll
Christina Aas Øines
Kirsti Jørgensen
Janne Joakimsen
Geir Ludvig Næstby
Anne Marie Strømhaug

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

6.4.4 Oppgaver og aktivitet i 2012
Ungdomskontrakt
Det etableres tverrfaglige oppfølgingsgrupper rundt ungdom i målgruppa. Både foreldre, skole,
barnevern og politi benytter Ungdomskontrakt i Felles ansvar dersom samtykke fra hjem og aktuell ungdom gis. En Ungdomskontrakt får innhold gjennom medvirkning fra ungdommen. Ungdomskontrakten har innhold med måloppnåelse i forhold til hverdagen – familie, skole/jobb og fritid.
I 2012 signerte 16 nye ungdommer en egen Ungdomskontrakt. Tolv av disse var i forbindelse
med straffesak og var overlevert fra politiet.
Ruskontrakt
Antall kontrakter i 2012 var 29 stk – 18 av disse var i forbindelse med påtaleunnlatelse.
«Felles ansvar – ruskontrakter» arrangerte i uke 44 kurs for 60 ansatte innenfor barnevern, skole
og politi i Salten om det å se etter tegn og symptomer på narkotikamisbruk. Kurset er identisk
med opplæringen dagens politistudenter får gjennom Politihøgskolen.
Etter gjennomført teorikurs skal deltagerne:
• Kunne identifisere ruspåvirkning ved å kartlegge tegn og symptomer på bruk.
• De skal kjenne de juridiske rammene og samfunnsmessige synspunkter for narkotikabruk.
• Kunne gjengi de syv stoffgruppene, beskrive tegn og symptomer for hver gruppe og gjøre rede
Salten Regionråd
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for de vanligste stoffene i hver gruppe.
• Ha kunnskap om stoffenes egenskaper, mulige inntaksmåter, bruks- og klargjøringsmåter, brukerutstyr for hver stoffgruppe, effekter, rusens varighet og sporbarhet i kroppen og farene for
overdose.
Kurset ble muliggjort gjennom økonomisk støtte fra Arbeidsutvalget i Salten Regionråd, Fylkesmannen i Nordland, Lions Bodø, Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Bodø og Sparebank1
Nord-Norge. For 2013 vil samtlige kursdeltakere bli invitert til en oppfølgingsdag med tema rusforebyggende arbeid med barn og unge i risiko.
«Felles ansvar – Ruskontrakt» støtter seg til egen ressursgruppe ved behov. Denne består av:
Vibeke Engmo
Utekontakten
Malin Solbakken
Helsesøstertjenesten
Tarjei Furst Talle
Politi, etterretning (nark)
Håvard Solhaug
Politi, indre Salten
Veronika Stene
Barnevernstjenesten, avd mottak
Thomas Thorshaug
Politi, U18-Ungdomsteamet
FOT
Nasjonalt arbeides det med flere prøveprosjekt med navnet ”Oppfølgingsteam”. Koordinator i Felles ansvar er valgt ut til å sitte i en nasjonal arbeidsgruppe, FOT-forum for Oppfølgingteam, som
har fått følgende oppgaver:
Utarbeide Nasjonal håndbok for Oppfølgingsteam (brukermanual) samt arrangere en konferanse
med tema tilhørende det å jobbe tverrfaglig i team rundt ungdom som har begått kriminalitet.
Konferansen ble også i 2012 en suksess og ble gjennomført med rundt 120 deltagere.
I 2012 hadde arbeidsgruppen fire samlinger.
Tverrfaglig gruppe
Dalen og Bjørnsen deltar begge i Bodø kommunes tverrfaglige gruppe. Her tas det opp aktuelle
tema med samarbeidspartnere i kommunen (politi, barnevern, NAV, BUP, Rusenhet, Utekontakt).
Her er til tider innleid spisskompetanse på enkelte fagområder som gir faglig påfyll.
ART
ART er en metode for sinnemestringskontroll for ungdom som foregår i gruppe. Dette har vært
prøvd ut i 2012. Det har vært vanskelig å finne samarbeidspartnere ute i kommunene med nødvendig kompetanse og mulighet til å gjennomføre sinnekontroll program sammen med Felles ansvar. I 2012 var det langt større rusproblematikk enn vold / sinne problematikk hos ungdommene
som ble fulgt opp. Det jobbes derfor videre med metodeutvikling som er mer tilpasset enkeltindividet med rus som hovedutfordring.
Informasjon
Det er utarbeidet en informasjonsfolder med forenklet informasjon om Felles ansvar. Denne er
distribuert til aktuelle organisasjoner i Salten. Videre utarbeides det hvert år egen virksomhetsplan for tiltaket. Denne kan lastes ned fra Felles ansvar sin hjemmeside under Salten Regionråd www.salten.no

6.5

Salten Invest AS
Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte investeringer i
en tidlig fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for avkastning. Selskapet skal
også kunne investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselskaper.
Den turbulensen som preget finansmarkedene og norsk økonomi gjennom 2008 og 2009 medførte krevende utfordringer for flere av de selskapene som Salten Invest AS hadde investert i. I 2010
erfarte Salten Invest AS at aktiviteten tok seg opp noe, og dette resulterte i tilgang på flere prosjekter. Aktiviteten i 2012 har også vært preget av en positiv utvikling, og ved utgangen av 2012
har Salten Invest AS hatt svært mange prosjekter under vurdering. Det er i Saltenregionen et
stort behov for den type kapital som Salten Invest AS tilbyr.

6.5.1 Styret
Styret i Salten Invest AS har i 2012 bestått av:
Salten Regionråd
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Odd Emil Ingebrigtsen
Odd-Tore Fygle
Rose Olsen
Mari Wattum
Geir Wenberg

Styret har vært ledet av Odd Emil Ingebrigtsen med Odd-Tore Fygle som nestleder. Svenn Are
Jenssen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS.

6.5.2 Styrets arbeid
Styret har i 2012 behandlet 41 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer og andre
forhold knyttet til driften av selskapet.
Gjennom Salten Invest AS kan nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase få tilført egenkapital,
kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere bedriftenes vekst og lønnsomhetspotensial. Selskapet har i 2012 også fortsatt arbeidet med å realisere enkelte investeringer,
noe som gir økt kapasitet for å kunne utvikle dette tilbudet ytterligere.
Salten Invest AS er et verktøy for å kunne bidra til flere vellykkede bedriftsetableringer i Salten.
Samtidig skal investeringer som Salten Invest AS gjør, kunne bidra til positiv avkastning på sikt.

6.5.3 Investeringer
Ved utgangen av 2012 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrifter:
-

Creative Visual Group AS, Bodø
Codfarmers ASA, Bodø
Polarfakta, Saltdal
CapMedia AS, Bodø
Rederiet Salten AS, Bodø
Sikkerhetsglass Norge AS, Fauske
Northern Biolabs AS, Bodø
Bellafrakk AS, Bodø
Hexa Bioenergi AS, Steigen
Promar Aqua AS, Gildeskål
SolbakkTre AS, Beiarn
Prosjektservice AS, Fauske
Neofilm AS, Bodø

Det er for tiden 2 investeringscase til bearbeiding. Pågangen til potensielle nye case er stor.

6.6

Salten Kultursamarbeid
Salten Kultursamarbeid har fra 1. januar 2012 vært et permanent tiltak under Salten Regionråd,
etter nærmere fire års prosjektperiode. 2012 var preget av stor aktivitet, med mange pågående
prosjekter. Samarbeidet har, i tillegg til kommunenes bidrag, klart å skaffe betydelige eksterne
prosjektmidler, noe som har gjort det mulig å arbeide med relativt store prosjekter. Kultursamarbeidets kulturelle knagg i 2012 var Meløy med Kraft gjennom 100 år som tema. Under slagordet
«Ære være fossen» har det vært små og store arrangementer gjennom hele året. Det har vært
satt fokus på kraft.

6.6.1 Organisering
Salten Kultursamarbeid er et underutvalg av Salten Regionråd. Salten Kultursamarbeid ledes av
et utvalg på 9 oppnevnte representanter m/vara fra kommunene og et arbeidsutvalg på 3
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.
Salten Kulturutvalg

repr. høst 11 – høst 15

vararepr.

Beiarn kommune
Bodø kommune
Fauske kommune

Irena Jovic (til juni -12)
Ingrid Lien (leder)
Bernt Gøran Lund

Ågot Eide (repr. etter 06. – 12)
Even Sjøsand
Karin Rugås

Salten Regionråd
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Gildeskål kommune
Hamarøy kommune
Meløy kommune
Saltdal kommune
Steigen kommune
Sørfold kommune

Eva Fagermo
Ronald Jakobsen
Sigurd Stormo
Ingunn Mikaelsen
Inge Albriktsen
Kolbjørn Mathisen (nestleder)

Petter Kjærnes
May Valle
Per Frøskeland
Trond Andreassen
Torunn Baade Aalstad
Turid Johansen Willumstad

Arbeidsutvalg
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

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

6.6.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2012
Informasjon og utadrettet virksomhet
Informasjon om aktiviteten i kultursamarbeidet for Salten Regionråd
annonsering og pressemeldinger
drift av nettside og felles kulturkalender for Salten
nettverk for kultursjefer og kulturskolerektorer
Aktiv i media for å få redaksjonell omtale av aktiviteten
Prosjekter
- Den kulturelle spaserstokken, tre produksjoner
- Filmfest Salten - Barents Youth Film Festival 2012
- Kulturell knagg: Kraftjubileumet, Meløy
- Skriveglede
- Planlegging av Salten Idrettsgalla
- Forprosjekt for Bodø kommune: Ungdomsmedvirkning som suksessfaktor for bruk og aktivitet i fremtidens bibliotek
- Planlegging av nye prosjekter
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Kultursamarbeid.

6.7

Salten Friluftsråd

6.7.1 Organisering
Fra 1. januar 1998 har Salten Friluftsråd vært et permanent underutvalg av Salten Regionråd.
Salten Friluftsråd ledes av et råd på 12 oppnevnte representanter og et arbeidsutvalg på 4
personer. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.
Salten Friluftsråd

repr. høst 11 – høst 15

Arbeidsutvalg

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

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

Leder:
Nestleder:
Medlem:
Observatør:

Hans Einar Stendal
Arne B. Vaag
Elinor Kristiansen
FNF Nordland

Ansatte
Daglig leder:
Prosjektleder:

Trond Loge
Bjørn Godal

Observatør:

FNF Nordland

I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester
fra Salten Regionråd.

6.7.2 Friluftsrådets hovedoppgaver i 2012
Motivasjon og informasjon
Salten Regionråd
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 Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Sørfold, september 2012. Konseptutvikling.
 Godtur.no. Koordinatoroppgaver for Friluftsrådenes Landsforbund, overføring av egne data til
løsningen.
 Prosjektledelse på Godtur App for Iphone og Android.
 Ledelse av «Ordførerens tur, 2012». Utgiver av heftet «9 Turer i Salten, Ordførerne viser vei i
sin kommune».
Folkehelsesatsing, samarbeid med Nordland fylkeskommune:
 Bostedsnære turstier og turveger i Bodø: ”STImuli fra senga til Bestemorenga”.
Prosjektledelse.
 Friluftslivs-/reiselivs- og folkehelseprosjekt: ”På tur i Hamsuns rike”, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord.
 Igangsatt arbeidet med helhetlig sti- og løypeprosjekt i Salten.
 ”Ut er in – barnehage”, Lærende nettverk barnehager, åtte kommuner i Salten.
Prosjektledelse.
 Oppstart PhD på virkninger av tilrettelegging for turer i nærmiljøet.
Pedagogisk utviklingsarbeid:
 Prosjektledelse på arbeidet med gjennomføring av forsøk med læreplanene
ved Knut Hamsun videregående skole.
 Utviklingsarbeid i grunnskolen: kart- og nettbasert system for systematisk
bruk av nærmiljøet, ”Stedsbasert læring”.
 Kurs for friluftslivsstudenter og idrettsfagslærere i kystkultur og seiling.
Høringsuttalelser/planarbeid
 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsareal, arbeid med revisjon igangsatt.
Landskonferanse og markering Salten Friluftsråd 20 år
I 2012 var det 20 år siden Salten Friluftsråd ble opprettet. I den anledning arrangerte Salten
Friluftsråd/Salten Regionråd landskonferanse friluftsliv i Bodø 14.-15. juni 2012.
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd.

6.8

Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten
Regionrådet vedtok i november 2009 å sette i gang et helseprosjekt over 2 år med egen prosjektleder. Kai Brynjar Hagen har i 2012 vært ansatt som prosjektleder i 60 % stilling frem til 1. november.

6.8.1 Styringsgruppe
Styringsgruppa har i 2012 bestått av
Hild Marit Olsen (leder)
Finn-Obert Bentsen (nestleder)
Jørgen Kampli
Bodil Friis
Hege Kristin Jørgensen
Iselin Marstrander

politiker
(gikk ut av gruppen i juni da hun ble fylkesråd)
ordfører
(fungerende leder fra juni)
rådmann
helse- sosialsjef
kommuneoverlege og psykiatri/rehabilitering
psykiatri/rehabilitering

Vararepresentanter
Per Swensen
Monika Sande
Ingunn Lie Mosti
Jarand Gjestland
Elin Eidsvik
Grete Willumsen

ordfører
ordfører
helse- sosialsjef Bodø
kommuneoverlege Sørfold
rådmann Hamarøy

(for Hild Marit Olsen)
(for Finn-Obert Bentsen)
(for Bodil Friis)
(for Hege Kristin Jørgensen)
(for Jørgen Kampli)
(for Iselin Marstrander)

6.8.2 Aktivitet og økonomi
Styringsgruppa har hatt 3 møter våren 2012. Katalin Nagy fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS
(HMTS) har vært innleid som sekretær for gruppa fram til 1. juli.
Kommunene Værøy og Røst deltar i samarbeidet. Informasjon om Samhandlingsprosjektet finnes
på Regionrådets nettside under ”prosjekter”.

Salten Regionråd
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Samhandlingsprosjektet er finansiert ved hjelp av Regionrådets prosjektmidler, tilskudd fra IRISSalten og skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nordland.
Samhandlingsreformen har vært fast innslag i samtlige regionrådsmøter i 2012.
Våren 2012 har arbeidet vært konsentrert om avtaleforhandlinger med helseforetaket.
I juni vedtok Regionrådet at det skulle gjennomføres en ekstern evaluering av prosjektet sammen
med RESO Salten. KUN Senter for kunnskap og likestilling ble valgt som samarbeidspart for evalueringen. Den endelige rapporten ble presentert for Regionrådet i november. Her ble det vedtatt
å vurdere videre samarbeidsformer innenfor rammen av nåværende strukturer, og rådmennene
ble bedt om å utrede samorganisering av legevakttelefon, nødnett, operativ legevakt, bil- og
båtambulanse samt brann/redningstjeneste for Saltenregionen.

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

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

RESO har hatt følgende medlemmer m/vara i 2012:
Hild Marit Olsen (leder til 06/12)
Finn-Obert Bentsen (leder fra 06/12)
Jørgen Kampli
Raymond Dokmo
Paul Martin Strand (nestleder)
Geir Tollåli
Lill Angelsen
Steinar Pleym Pedersen

politiker
ordfører
rådmann
legevaktsjef
adm. dir. NLSH
klinikksjef med.
avd.leder diagn.kl.
leder samh.avd.

vara Per Swensen
vara Monika Sande
vara Ingunn Lie Mosti
vara Jarand Gjestland
vara Barthold Vonen
vara Elisabeth Marie Larsen
vara Mariann Westgaard
vara Eystein Presteng-Larsen

I tillegg har brukerutvalget ved NLSH oppnevnt 1 repr. med møte- og talerett.
Hild Marit Olsen gikk ut av RESO da hun ble oppnevnt til fylkesråd for kultur, og Finn-Obert Bentsen har etter dette fungert som leder. Det har ikke vært foretatt suppleringsvalg, idet NLSH sa
opp samarbeidsavtalen våren 2012. Det var imidlertid enighet om at RESO skulle fungere til det
ble erstattet av evt. annet samarbeidsorgan.
Prosjektleder for Sunnhet i Salten har vært sekretariat for RESO i 2012, supplert med tjenester
fra Helse- og Miljøtilsyn Salten IKS frem til 1. juli. Det har vært avholdt 3 møter.
Arbeidsutvalget for RESO Salten (leder, nestleder og sekretariat), supplert med noen flere medarbeidere fra begge sider, har forhandlet om et forslag til de fire avtalene som var krevd inngått
mellom kommunen og helseforetaket innen 31.1. 2012. Ut over våren 2012 ble det forhandlet om
ytterligere 7 avtaler med frist 1.7.2012.
Høsten 2012 gjennomførte KUN Senter for kunnskap og likestilling en evaluering av RESO
sammen med prosjektet Sunnhet i Salten.
I etterkant av evalueringen ble det oppnevnt en felles arbeidsgruppe for Salten, Lofoten og Vesterålen, som skulle se på mulighetene for å få etablert ett formålstjenlig overordnet samarbeidsorgan mellom helseforetaket og kommunene. Dette arbeidet ble sluttført i 2013.

Salten Regionråd
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6.9

Regnskap og økonomi
Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverarbeidet for sekretariatet, mens Saltdal kommune har hatt en tilsvarende funksjon for ansatt ved friluftsrådets hovedkontor på Rognan.
Årets resultat
Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 124 618,41 kr. Dette resultatet fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter:
Sekretariatet

Drift/adm.
209 523,68
Div. prosjekter
-84 683,42
Partnerskap Salten
0
Samhandlingsprosjektet Sunnhet i Salten
0
Felles Ansvar
Drift/adm.
0
Salten Friluftsråd
Drift/adm.
0
Prosjekter med avsluttende regnskap
-221,85
Salten Kultursamarbeid Drift/adm.
0
Sum
124 618,41

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Merforbruk

Merforbruk

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig:
• Mindre brukt på kontorutgifter enn budsjettert
• Mindre brukt på reiser/transport enn budsjettert
• Mindre mva pga. mindre innkjøp enn budsjettert
• Betydelig mer renteinntekter enn budsjettert (som følge av god likviditet i bl.a. bredbåndsprosjektet og avsatt 1 mill til Partnerskapsprosjekter)
Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU
Merforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende:
-

Pro. 103 Saltenstrategier. Påløpt beløp (7 490,03 kr) Foreslåes dekket av Disposisjonsfond AU
Pro. 121 Salten.no. Påløpt beløp (24 670 kr) Innleide ressurser til omlegging av nettsida til SR.
Foreslåes dekket av prosjektfond 121
Pro. 141 Profilering av Salten. Påløpt beløp (16 120 kr) foreslåes dekkes av Disposisjonsfond
AU
Pro. 152 Organisasjonsutvikling SR. Påløpt beløp (27 688,82 kr) foreslåes dekket av prosjektfond 152.

-

Pro. 167 Rekruttering ny sekretariatsleder. Beløpet (16 064,80 kr) innleid konsulent i forbindelse
med tilsettingen. Det foreslås at beløpet dekkes av Disposisjonsfond AU.

-

Pro 452 Barentsvei. Beløpet (4 749 kr) foreslåes dekket av prosjektfond 452.

Merforbruk på prosjekter ved Salten Friluftsråd skyldes et merforbruk i forbindelse med gjennomføring av Friluftskonferansen 2012. Det forslås at dette dekkes av Disposisjonsfond 600 (221,85 kr).
Tidsavgrensede midler
De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales når prosjektet er ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det bokført tidsavgrensede inntekter med 1 325 650 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor tilskuddet ikke er utbetalt.
Bruk av Regionrådets prosjektmidler
I 2012 betalte kommunene inn 300 000 kr i prosjektmidler. Disse ble disponert til Regionale næringsfond etter vedtak i Regionrådet.
Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd
Samarbeidskommunene bidrog i 2012 med til sammen 5 647 617 kr i overføringer og refusjoner
til Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde 24 % av omsetningen på 23 709 519 kr.
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Bodø, 31.12.2012 / 24.05.2013

Rolf Steffensen
leder

Ole Henrik Hjartøy
nestleder

Siv Anita J. Brekke

Per Swensen

Even Ediassen

Kjersti Bye Pedersen
sekretariatsleder
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SLAGKRAFTIGE SALTEN!
Beiarn - Bodø - Fauske - Gildeskål - Hamarøy Meløy - Saltdal - Steigen - Sørfold

