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SAKSLISTE  

 
A. Referat og orienteringssaker 

AU-sak  20/17  Referat fra forrige møte 

AU-sak  21/17  Orienteringer 

AU-sak  22/17  Orientering vedrørende historiske reiselivsopplevelser i Salt-
straumen (kl. 1030) 

  Elisabeth Nilsen orienterer 

 
B. Beslutningssaker 

AU-sak   23/17 Steigen kommune: Utmelding av Salten Regionråd 

AU-sak   24/17 Rødøy kommune: Søknad om medlemskap i Salten Regionråd 

AU-sak   25/17 Regionrådets formålsparagraf og sammensetning – vedtekts-
endringer  

AU-sak   26/17 Detaljert årsregnskap for 2016 

AU-sak   27/17 Årsmelding 2016 

AU-sak   28/17 Samhandling ettervern psykiatri/rus i Salten (kl. 1215) 
  Prosjektleder Lena Breivik orienterer 

AU-sak   29/17 Handlingsplan Saltenstrategier 

AU-sak   30/17 Sluttrapport «Samferdsel i Salten 2014 – 2017» 

 
C. Diskusjonssaker 

AU-sak 31/17 Diskusjonssaker  

  a) Saksliste regionrådet 8. – 9. juni 2017 

  b) Henvendelse fra Nordlandssykehuset  

  c) Vedtektsendringer Friluftsråd og kultursamarbeid 

  d) Nytt hurtigbåt- og fergekart i Nordland 
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AU-sak 20/17 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER  
  

Referat fra møte i AU 3. februar og 31. mars 2017 følger vedlagt. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Referat fra møte i AU 3. februar og 31. mars 2017 godkjennes. 

 

 

Bodø, den 11.05.2017 

 
  
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
 
 
Vedlegg: 
Referat fra møte 3. februar 2017 
Referat fra møte 31. mars 2017 
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AU-sak 21/17  ORIENTERINGER  
 
 

ORIENTERINGER UTEN VEDLEGG 
 

A. Personell 

Orienteres i møte. 

 

B. Eksterne møter som sekretariatet har deltatt på 

 

Dato Aktør Tema 

08.02.2017 Bodø kommune mfl. Øvelse Nord 

08.02.2017 Bodø i vinden / Visit Bodø Highlight sosial media days 

13.02.2017 Nordlandsbenken / KS Nordland Møte med alle regionrådene i Nordland 

14.02.2017 Nordland fylkeskommune Nytt hurtigbåt- og fergekart 

06.03.2017 Opplyst 2017 Jurymøte 

07.03.2017 Bodø kommune  Strategisk rådgivningsgruppe «Ny by – 
ny flyplass» 

08.03.2017 Bodø i vinden Styremøte 

08.03.2017 Nord Universitet Workshop nytt studietilbud 

09.03.2017 Hamarøy kommunestyre Presentasjon Salten Regionråd 

10.03.2017 Innsikt Nettverksmøte 

15.03.2017 Beiarn kommunestyre Presentasjon Salten Regionråd 

21.03.2017 Jernbaneforum Konferanse 

22.03.2017 Saltdal kommunestyre Presentasjon Salten Regionråd 

23.03.2017 Meløy kommunestyre Presentasjon Salten Regionråd 

27.03.2017 BRUS Kontaktmøte 

27.03.2017 Opplyst 2017 Jurymøte 

28.03.2017 Bodø kommune mfl. Flyfrakt 

28.03.2017 Bodø kommune Strategisk rådgivningsgruppe «Ny by – 
ny flyplass» 

28.03.2017 Nordland fylkeskommune Status jernbane Salten 

28.03.2017 Kommunene i Salten  Ryddeprosjekt – oppstartsmøte  

30.03.2017 Bodø bystyre Presentasjon Salten Regionråd 

30.03.2017 Bodø i vinden Årsmøte 

03.-04.04.2017 Regionrådene i Nordland Møte mellom daglige ledere 

06.04.2017 Bodø Havn Orientering Nord-Norge linjen 
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06.04.2017 Nord-Norges Europakontor OECD-seminar 

07.04.2017 Innsikt Frokostmøte 

18.04.2017 Fylkesrådet Årlig kontaktmøte 

19.04.2017 Telemarksforskning Workshop kulturutredning 

19.04.2017 Avinor m.fl. Ruteutviklingsforum 

24.04.2017 Opplyst 2017 Jurymøte 

24.04.2017 Bodø i vinden Styremøte 

25.04.2017 Fauske Næringsforum m.fl. Samferdselskonferanse 

25.04.2017 Filmfest Salten  Filmfest 

26.04.2017 Transportkomiteen Stortinget Høring NTP 

04.05.2017 Opplyst 2017 Næringslivskonferanse 

10.05.2017 Rødøy kommunestyre Orientering Salten Regionråd 

11.05.2017 Fauske kommunestyre Orientering Salten Regionråd 

15.05.2017 Bodø i vinden/Visit Bodø Smart på nett 

16.05.2017 Gildeskål kommunestyre Orientering Salten Regionråd 

16.05.2017 Bodø kommune m.fl. Flyfrakt 

18.05.2017 Sørfold kommunestyre Orientering Salten Regionråd 

18.05.2017 Bodø i vinden Styremøte 

 

ORIENTERINGER MED VEDLEGG 

 

C. Referat fra møte i OSO 

Vedlagt følger referat fra møte i OSO den 19.04.2017. 

 

D. Aktivitetskalender Nord-Norges Europakontor 

Vedlagt følger siste aktivitetskalender for Nord-Norges Europakontor. 

 

E. Uttalelse fra Meløy kommune 

Vedlagt følger uttalelse fra Meløy og Gildeskål kommuner vedrørende passutstedelse 
ved Ørnes lensmannskontor.  

 
 
 
Forslag til vedtak:   

Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 
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Bodø, den 12.05.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder  
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AU-sak 22/17   ORIENTERING OM HISTORISKE REISELIVSOPP-
LEVELSER I SALTSTRAUMEN 

 

 

Salten er en region rik på historiske kulturminner, bl.a. fra jernalderen. Til tross for at vi lig-
ger i utkanten av Tromsø museums arkeologiske ansvarsområde, er det gjort mange funn 
fra denne perioden i Salten-kommunene. De fleste er imidlertid ikke utforsket, så mye kunn-
skap ligger fremdeles skjult under jorda. Vi vet imidlertid nok til at vi kan fastslå at det her 
finnes et stort potensiale for utvikling av historiske opplevelser basert på reelle funn og spor i 
landskapet. 

Europarådet har utviklet et konsept kalt "Cultural Routes» og det finnes i mange europeiske 
land ulike ruter bygd over ulike tema. Noen av de mest populære er «Viking Routes». Det 
finnes også et europeisk nettverk mellom organisasjoner og institusjoner som har utviklet 
vikingopplevelser. Fra Norge er Lofotr, Avaldsnes og miljø i Vestfold knyttet til det europeis-
ke nettverket.  

Elisabeth Nilsen er invitert av regionrådets leder til AU for å informere om sitt eget arbeid 
med stiftelse av en bedrift kalt Saltstraumen Historiske Opplevelser AS, som bl.a. har som 
mål å utvikle vikingopplevelser basert på jernalderfunn i Saltstraumen-området.  

I forbindelse med dette er det en mulighet for at lokale aktører i flere av Saltenkommunene 
kan etablere et nettverk for å utvikle en «Viking Route Saltr»; en turistrute med vikingrelater-
te opplevelser som et sterkt reiselivsprodukt for Salten. 

Ideen er diskutert med Visit Bodø, som nå har ansvar for å utvikle Salten som reiselivsre-
gion, og som er svært positiv til ideen.  

Elisabeth Nilsen ønsker på møtet å presentere ideen for Salten Regionråds AU for evt. vide-
re drøfting. Det settes av 30 minutter til presentasjon og drøfting. 

 

Forslag til vedtak:  
Tatt til orientering. 

 

 

Bodø, den 11.5.2017 

 

Kjersti Bye Pedersen  Heidi Robertsen 
sekretariatsleder  prosjektkoordinator 

 



Arbeidsutvalget i Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 19. mai 2017  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  au-sak 2317 - steigen kommune - oppsigelse av medlemsskap              Utskriftsdato: 11.05.17 Sign: kbp  

AU-sak 23/17 STEIGEN KOMMUNE: TILBAKETREKKING AV 
OPPSIGELSE AV MEDLEMSSKAP I SALTEN 
REGIONRÅD 

  

Bakgrunn 

Salten Regionråd mottok den 21. desember 2016 oppsigelse fra Steigen kommune 
vedrørende deres medlemskap i Salten Regionråd, under forutsetning av at de skulle 
fortsette som egen kommune i framtiden.  

Salten Regionråd behandlet saken i sitt møte den 16. februar 2017 i SR-sak 04/17 hvor 
følgende vedtak ble fattet: 

«Salten Regionråd tar oppsigelsen til etterretning og godkjenner formalitetene rundt 
oppsigelsen. 

Dersom Steigen trekker oppsigelsen innen 1. juli 2017 stopper prosessen med utmelding. 

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

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

 

Beskrivelse  

Steigen kommune har behandlet sak om oppsigelse av medlemskap i Salten Regionråd i 
kommunestyrets møte den 4. mai 2017. Følgende vedtak ble gjort i Sak 45/17: 

«Steigen kommune trekker oppsigelsen av 21.12.2016 og opprettholder sitt medlemskap i 
Salten Regionråd. De budsjettmessige konsekvenser i økonomiplanperioden inndekkes 
gjennom budsjettregulering.» 
 
Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med 
følgende 

 

Forslag til innstilling: 
Salten Regionråd tar saken til orientering og er svært tilfreds med at Steigen kommune 
fortsatt ønsker å være medlem av Salten Regionråd. 

 

Bodø, den 11.05.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
Vedlegg: 
Melding om vedtak fra Steigen kommunestyre  
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AU-sak 24/17 RØDØY KOMMUNE: SØKNAD OM MEDLEMSKAP I 
SALTEN REGIONRÅD  

  

Innledning 

Rødøy kommune har i brev av 1. november 2016 søkt om medlemskap i Salten Regionråd 
fra og med 1. januar 2018. Kommunen søker også om å få delta som observatør i 2017.  

Regionrådet er positive til at Rødøy kommune tas inn som medlem, under forutsetning av at 
de deltar i hele regionrådets virksomhet.  

 

Bakgrunn 

Salten Regionråd mottok den 1. november 2016 søknad fra Rødøy kommune om deltakelse 
i Salten Regionråd. Rødøy kommune hører i dag til Helgeland regionråd, og kommunestyret 
har gjort følgende vedtak i februar 2016 i sak 003/2016 om regionrådstilhørighet, 
retningsvalg: 

1. «Rødøy kommune sier opp sitt deltakerforhold i Helgeland regionråd og Helgeland 
regionråd IKS, gjeldende fra 31. desember 2016. 

2. Rødøy kommune søker deltakelse i Salten regionråd. 

3. Inntil opptak i Salten regionråd ber Rødøy kommune om å få møte som observatør.» 

 

Rødøy kommune ved ordfører og rådmann deltok i regionrådets møte den 16. februar, hvor 
regionrådet fikk en presentasjon av kommunen og formålet med deres søknad om 
medlemskap i Salten Regionråd. Regionrådet gjorde i den forbindelse følgende vedtak (SR-
sak 03/17): 

1. «Salten Regionråd tar presentasjonen fra Rødøy kommune til orientering. 

2. Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med saken med de innspill som 
framkom i møtet. En endelig behandling av søknaden fra Rødøy kommune vil skje i 
regionrådets møte i juni 2017. 

3. Rødøy kommune får delta som observatør i regionrådets møter i 2017 i påvente av 
endelig behandling av søknaden.» 

  

Beskrivelse  

Salten Regionråd 

Vedtektene for Salten Regionråd har ingen bestemmelser for opptak av nye kommuner som 
medlem av regionrådet. Det er derfor opp til regionrådet og kommunene å avgjøre opptak av 
nye kommuner.  

I vedtektenes § 1 er det nedfelt hvilke kommuner Salten Regionråd er et samarbeidsorgan 
for, og vedtektenes § 2 beskriver sammensetningen av regionrådet. Det må derfor gjøres en 
vedtektsendring dersom Rødøy tas opp som medlem i regionrådet. En slik vedtektsendring 
må godkjennes av kommunestyrene i medlemskommunene, jfr. vedtektenes § 9.  
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Rødøy kommune bør delta i alle samarbeidsordningene som er underlagt regionrådet, 
herunder Salten Friluftsråd (SF), Salten Kultursamarbeid (SK) og Felles ansvar i Salten (FA). 
SF, SK og FA er og en del av virksomheten til Salten Regionråd som har 
arbeidsgiveransvaret for de ansatte og står økonomisk ansvarlig for alle tre samarbeidene. 
Det vil derfor være unaturlig dersom Rødøy ikke deltar i disse. 

 

Rødøy kommune 

Rødøy har 1268 innbyggere pr. 1. januar 2016. 

Rødøy kommunestyre har gjort en rekke vedtak som utdyper hvordan kommunen ser på 
interkommunale samarbeid etter at de valgte å søke medlemskap i Salten Regionråd: 
 

K-sak 062/2016 Kommunereform: konsekvenser av vedtak (lenke til 
saksfremlegg) 

Vedtak, enstemmig: 

Rødøy kommune ønsker å bestå som egen kommune. Kommunen skal tilby gode og 
likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god samfunnsutvikling og et godt 
lokaldemokrati.  

Rødøy kommune anser at de økonomiske forutsetningene for å bestå som egen 
kommune er tilstede, basert på forventet inntektsutvikling.  

Rødøy kommune har et lavt folketall og utfordringer knyttet til geografi og avstand. 
Derfor vil en aktivt søke samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig 
kapasitet, relevant kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene 
for morgendagens kommuner. 

 

K-sak 075/2016 Økonomiplan 2017-2020 (lenke til vedtatt økonomiplan) 

Kommunestyret har vedtatt å sette av kr 150’ årlig i fire år, totalt kr 600’ til 
prosjektarbeid for interkommunale samarbeid mot 2020. Fra planen: 

INTERKOMMUNALE SAMARBEID MOT 2020 
Rødøy kommune har vedtatt at de ønsker å bestå som egen kommune. Kommunen 
skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, sikre en god 
samfunnsutvikling og et godt lokaldemokrati. Det er også besluttet å aktivt søke 
samarbeid med andre kommuner for å sikre tilstrekkelig kapasitet, relevant 
kompetanse og effektiv tjenesteproduksjon i tråd med kriteriene for morgendagens 
kommuner. 

DAGENS OPPGAVER 
Rødøy kommune har en rekke interkommunale samarbeid, organisert som IKS, etter 
vertskommunemodell, rent kjøp av tjenester eller gjennom andre avtaleformer. Her 
kan nevnes krisesenter, PP-tjeneste og renovasjon.  

Det er behov for å vurdere flere interkommunale samarbeid på områder som allerede 
ligger til kommunene i dag, som for eksempel brann hvor Salten brann kan være et 
aktuelt alternativ. De har også andre områder hvor det kan være aktuelt å kjøpe 
tjenester for både bedre service og effektivisering. Å ta i bruk allerede etablerte 
løsninger nabokommuner har innenfor velferdsteknologi, og data kan nevnes. Det 
anbefales at en i økonomiplanperioden kartlegger hvilke behov en har for samarbeid, 
og legger frem forslag om eventuelle samarbeid til politisk behandling. 

http://www.rodoy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=15&FilId=3321
http://www.rodoy.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=112&FilId=3489
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NYE OPPGAVER 
Regjeringen har fremmet Stortingsmelding 14 (2014-2015) om nye oppgaver til større 
kommuner. Meldingen ga en gjennomgang av hvilke oppgaver kommunene kan få 
ansvar for. I vurderingen av å bestå som egen kommune ble disse drøftet.  

 

BUDSJETT PROSJEKTARBEID OG DRIFTSEFFEKTER 
Det forslås innvilget kr 150’ årlig i økonomiplanperioden til prosjektarbeid mot å inngå 
nødvendige avtaler om å løse dagens og nye oppgaver i samarbeid med andre 
kommuner.  

Det er ikke foreslått driftseffekter av samarbeidene i økonomiplanen som er fremlagt 
– dette må komme når en kjenner forutsetningene bedre.  

Finansiering av interkommunale samarbeid må hentes over driftsbudsjettet. Det kan 
skje ved at en effektiviserer ved inngåelse av slike samarbeid, kombinert med at en 
må hente finansiering gjennom prioriteringer innenfor dagens rammer. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Dagens fordeling av medlemskontingent for hele virksomheten til Salten Regionråd 2017 er 
som følger: 

Sekretariatet Salten Friluftsråd Felles Ansvar 
 Totalt pr 

kommune 
Tilskudd i kr Tilskudd i kr Tilskudd i kr  i kr 

Bodø 1 451 280 353 307 223 358 1 017 000 3 044 945 50,8 %
Meløy 254 220 85 413 114 882 136 050 590 565     9,8 %
Gildeskål 79 330 44 782 57 477 41 470 223 059     3,7 %
Beiarn 41 670 35 219 45 797 22 220 144 906     2,4 %
Saltdal 186 470 68 829 91 835 98 075 445 209     7,4 %
Fauske 379 010 111 397 151 649 196 630 838 686     14,0 %
Sørfold 76 930 46 422 57 164 40 950 221 467     3,7 %
Steigen 98 750 51 199 64 319 52 745 267 013     4,5 %
Hamarøy 71 330 42 240 54 776 37 020 205 366     3,4 %
Værøy 0 0 0 9 560 9 560         0,2 %
Røst 0 0 0 7 160 7 160         0,1 %
Sum 2 638 990 838 809 861 256 1 658 880 5 997 935 100,00 %

Kommune

Salten 
kultursamarbeid 

Tilskudd i kr %

 

 

Det er grunn til å tro at Rødøys medlemskontingent vil utgjøre om lag 150 000 kr +/-. En 
eksakt beregning vil foretas ved budsjettbehandlingen til høsten. 

 

Vurdering 

Rødøy kommune har i brev av 1. november 2016 søkt om å få bli medlem av Salten 
Regionråd fra og med 1. januar 2018, samt delta som observatør i 2017. 

Vedtektene for Salten Regionråd har ingen bestemmelser for opptak av nye kommuner som 
medlem av regionrådet. Det er derfor opp til regionrådet og kommunene å avgjøre opptak av 
nye kommuner. I vedtektenes § 1 er det nedfelt hvilke kommuner Salten Regionråd er et 
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samarbeidsorgan for, og vedtektenes § 2 sier noe om sammensetningen til regionrådet. Det 
må derfor gjøres en vedtektsendring dersom Rødøy tas opp som medlem i Salten 
Regionråd. En slik vedtektsendring må godkjennes av kommunestyrene i 
medlemskommunene, jfr. vedtektenes § 9. 

Regionrådet er positive til at Rødøy kommune tas inn som medlem, under forutsetning av at 
de deltar i hele regionrådets virksomhet, herunder Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid 
og Felles Ansvar i Salten.  

Rødøy kommune tas inn i budsjettbehandlingen for 2018 hvor Rødøys eksakte 
medlemskontingent vil beregnes. Man må da også vurdere om Rødøys medlemskap vil 
medføre ekstra driftskostnader for regionrådets virksomhet.  

Det anbefales at Rødøy kommune tas opp som medlem av Salten Regionråd fra og med 1. 
januar 2018, under forutsetning av at de deltar i hele regionrådets virksomhet. Eksakt 
kontingent for Rødøy kommune beregnes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018. 

Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med 
følgende 

 

Forslag til innstilling: 
1. Rødøy kommune tas inn som ordinært medlem av Salten Regionråd fra og med 1. 

januar 2018, under forutsetning av at de deltar i hele regionrådets virksomhet. 
Herunder Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. 

2. Eksakt medlemskontingent for Rødøy kommune beregnes i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2018. 

 

Bodø, den 11.05.2017 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Søknad fra Rødøy kommune 
K-sak 003/16 – Regionrådstilhørighet Rødøy kommune 
Oversikt over interkommunale samarbeid Rødøy kommune 
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AU-sak 25/17 VEDTEKTSENDRING §§1 OG 2 – FORMÅL OG 
REGIONRÅDETS SAMMENSETNING  

  

Bakgrunn 
 Rødøy kommune vurderes tatt inn som medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 

2018. I den forbindelse må regionrådets formålsparagraf i vedtektenes § 1, og regionrådets 
sammensetning i vedtektenes § 2, endres. 
 
Beskrivelse 
Vedtektenes § 1 og § 2, hhv formålsparagraf og regionrådets sammensetning, må endres 
som følge av at Rødøy kommune tas inn som medlem av Salten Regionråd fra og med 1. 
januar 2018. 
 
Vedtektens § 1 formålsparagraf har i dag følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
 
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 
 

• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 
Vedtektenes § 2 regionrådets sammensetning har i dag følgende ordlyd: 
 
«Regionrådet har 18 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 
 
Følgende endring i vedtektene foreslås fra og med 1. januar 2018:   
 
§ 1 Formål 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, 
Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 
 
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og 
den offentlige tjenesteyting gjennom å: 
 

• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale samarbeidsordninger 
• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
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• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 
§ 2 Sammensetning 
 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I 
tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
 
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.» 
 
Vedtektsendring krever minst 2/3 flertall i Regionrådet (§ 9) og skal godkjennes av 
kommunestyrene i medlemskommunene. Vedtektsendringene trer i kraft fra og med 1. 
januar 2018. 

 
 
Vurdering  

 Endring av vedtektenes §§ 1 Formål og 2 Regionrådets sammensetning, er en formalitet 
som følge av at Rødøy kommune tas opp som medlem av Salten Regionråd fra og med 1. 
januar 2018. 

 
 Det forutsettes at behandlingen i kommunestyrene kan skje innen utgangen av 2017. 

 
Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med 
følgende 

   

 

Forslag til innstilling: 
 

1. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 1 slik at den får følgende ordlyd: 
 
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

 
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke 
næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: 

 
• samordne eksisterende og vurdere nye, interkommunale 

samarbeidsordninger 
• profilering av Salten og ivareta regionens interesser utad 
• økt påvirkning av fylkeskommunal og statlig tjenesteproduksjon 
• medvirke til større åpenhet, samarbeid og gjensidig informasjon mellom 

kommunene» 
 

2. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 2 slik at den får følgende ordlyd: 
 
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. 
I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett: 
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Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte 
kommune. 
 
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden. 
 
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i 
Regionrådet.» 
 

 
3. Vedtektsendringene oversendes kommunene, inkl. Rødøy, for godkjenning av 

kommunestyrene innen utgangen av 2017. 

 

 

Bodø, den 11.05.2017 

 
  
Kjersti Bye Pedersen   
sekretariatsleder  
 
 
Vedlegg:  
Gjeldende vedtekter for Salten Regionråd 
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AU-sak 26/17 DETALJERT REGNSKAP 2016 
 

 Vedlagt følger detaljert regnskap for regionrådets virksomhet i 2016. 

Regnskapsrapporten innholder 
I. Revisorberetning og hovedregnskap med noter 
II. Årets resultat 
III. Forslag til disponering av årets mindreforbruk/merforbruk 
IV. Tidsavgrensede inntekter 
V. Samarbeidskommunenes bidrag 
VI. Oversikt over fond 

 

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 377 782 kr. Dette 
resultatet fordeler seg som følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter: 

Sekretariatet Drift/adm. 365 712 kr  
 Div. prosjekter  12 070 kr   
Felles Ansvar  Drift/adm.  kr  
Salten Friluftsråd Drift/adm.  kr   
 Prosjekter med avsluttende regnskap  kr   
Salten Kultursamarbeid Drift/adm.  kr  
Sum  377 782 kr 

 

Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 
 

• Internoverføringer av tilskudd fra samarbeidene til sekretærfunksjon 
• Overføringer fra AUs disposisjonsfond til ulike prosjekter 
• Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader  

 
Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU 
 
Merforbruk/mindreforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende: 
  

- Pro. 106 Kurs/konferanser. Mindreforbruk (12 070 kr). Foreslås at midlene 
overføres til Disposisjonsfond AU 
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Forslag til vedtak: 
Detaljert regnskap for 2016 godkjennes.  

Arbeidsutvalget anbefaler at årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger: 

 

Prosjekt Merforbruk (-)
Mindreforbruk (+) i 2016 Beløp Dekkes av (+)

Godskrives (-) Art/fond Beløp

Pro. 100 Sekretariatet 365 711,56 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -365 711,56
Pro. 106 Kurs/konferanser 12 070,14 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -12 070,14

Sum Art. 2590001 Årets resultat 377 781,70 Sum disponert resultat -377 781,70  
 

Regnskapet sendes sammen med årsmeldingen til endelig behandling i regionrådets møte 
den 8. – 9. juni 2017. 

 

 

Bodø, den 11.05.2017    

 
Kjersti Bye Pedersen        
sekretariatsleder 

 

Vedlegg: 

Årsregnskap 2016 SR 
  
 
   



Arbeidsutvalget i Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 19 mai 2017  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv:  au-sak 2717 - årsmelding 2016 Utskriftsdato: 11.05.17 Sign: kbp  

AU-sak 27/17 ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR 2016 
 

 Vedlagt følger forslag til årsmelding og drifts- og balanseregnskap for 2016. 

For regnskapsdelen vises til AU-sak 26/17. 

Tekstdelen i årsmeldingen ønskes gjennomgått og evt. korrigert der AU finner dette 
nødvendig.  

Årsmeldingen behandles endelig i regionrådets møte den 8. – 9. juni 2017.  

 

Forslag til innstilling: 
Årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.   

Årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger: 

 

 
 

 

Bodø, den 11.05.2017 

 
  
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder   
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Årsmelding 2016 
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AU-sak 28/17 «SAMHANDLING KOMMUNALT ETTERVERN 
INNENFOR RUS / PSYKIATRI» - FORELØPIG 
FORSLAG TIL FRAMTIDIGE LØSNINGER 

  
Innledning 

Salten Regionråd og kommunene i Salten har valgt å gjennomføre et prosjekt innenfor 
kommunalt ettervern rus og psykiatri, fordi man ser andre behov ved å ta pasienter med 
psykiatriske lidelser hjem til egen kommune, versus pasienter med somatiske lidelser. En 
tett lokal oppfølging og kontakt med pasientene vil være viktig i forhold til å følge opp 
pasienter med psykiatriske lidelser. Ofte har pasienten en diagnose hvor både rus og 
psykiatri er involvert. Det er derfor besluttet å gjennomføre en utredning i Salten innenfor rus 
og psykiatri, slik at kommunene kan oppnå et tilbud som er tilpasset dagens behov. 

Bakgrunn 

Salten Regionråd gjorde følgende vedtak i SR-sak 27/16: 

«Salten Regionråd vedtar forslag til organisering av prosjektet “Samhandling innenfor 
kommunalt ettervern rus og psykiatri” i henhold til saksframlegget og vedtatte prosjektplan.   

Prosjektleder frikjøpes fra sin ordinære jobb i Bodø kommune. 

Prosjektet finansieres gjennom avsatte midler på inntil 300.000 kroner. Midlene belastes 
med inntil kr. 150 000 fra prosjektet “Sunnhet i Salten” og inntil kr. 150 000 fra “SRs Irisfond”. 

Medgått arbeidstid hos øvrige involverte representanter i prosjektet belastes den enkelte 
kommune.» 

Prosjektet ble igangsatt den 1. september 2016 og er ledet av Lena Breivik, prosjektleder 
ved Helse- og omsorgsavdelingen i Bodø kommune. Arbeidsutvalget er oppnevnt som 
styringsgruppe. 

Følgende arbeidsgruppe er satt ned for å jobbe med prosjektet: 

Kommuner Representant Stillingsbenevnelse
Beiarn Morten Hammer Fagleder for psykisk helse og rus
Bodø Hildegunn Johnsen Avdelingsleder
Fauske Hilde Christine Sørensen Enhetsleder for helse
Gildeskål Berith Anthonsen Miljøterapeut Psykisk helsetjeneste
Hamarøy Bente Haukås Spesialvernepleier psykisk helse og rus
Meløy Elisabeth Evjenth Fagleder psykisk helse
Saltdal Therese Ramsvik Fagkoordinator Miljøtjenesten
Steigen Berit Woie-Berg Nav-leder
Sørfold Roy Larsen Koordinator for rus og psykisk helse  
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Beskrivelse 

Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter i prosjektet, og er nå kommet fram til følgende 
foreløpige forslag for framtidige tiltak. Forslaget ønskes diskutert med styringsgruppen (AU) 
før man jobber videre med dette. 

 

Forslag til framtidige tiltak  

Opprettelse av nye nettverk: 

Det er ønskelig å etablere to ulike nettverk i Salten: et ledernettverk og et fagnettverk. Det er 
ønskelig med representanter fra alle kommunene i begge nettverkene. Andre viktige 
problemstillinger som er drøftet i arbeidsgruppen: 

- Hva er hensikten med nettverkene? Det er ønskelig å møte «likesinnede», fagfolkene 
i psykiatrien føler seg ofte alene i forhold til somatikken. I fagnettverkene ønskes det 
å kunne diskutere ulike utfordringer (veiledning/ coaching) i forhold til brukere. 

- Hva med Tysfjord, Røst og Værøy – kan de inviteres inn? Ja, det er ønskelig å tilby 
disse kommunene plass i nettverkene. 

- Hva med brukerrepresentant i nettverkene? Det er ikke hensiktsmessig med 
brukerrepresentant i fagnettverket, med tanke på taushetsplikt og anonymisering av 
caser som blir tatt opp i nettverket. 

- Hva med deltagelse fra DPSet? De vil være naturlig med i ledernettverket, men ikke i 
fagnettverket. 

Møteomfang:  

Fagnettverket ønsker å møtes 6 ganger i året, mens ledernettverket skal møte 2 ganger i 
året. Viktig at møtene legges på samme dag, de gangene ledernettverket skal møtes. 
Praktisk med tanke på at noen kanskje møter i begge nettverkene og at det kan være 
ønskelig med noe felles. Nettverkene skal møtes i de ulike kommunene og vertskommunen 
vil ha ansvar for møteinnkallelse og referatskriving. 

Ettervern: 

Arbeidsgruppen er i gang med å planlegge hvordan de ser for seg det interkommunale 
ettervernsteamet. Viktige tema som er diskutert i forhold til hvordan teamet kan organiseres:  

ACT-aktig, fleksibelt, ambulant, tidlig intervensjon, tilgjengelig på kveldstid, hva når 
teamet har ledig tid/ få oppdrag, hvor skal de ansatte bo, avgrense jobbingen til 2-3 
uker etter utskrivelse/ løslatelse, veiledning, definere brukergruppen i forhold til 
inklusjonskriterier og eksklusjonskriterier (ønsker ikke diagnoser), ingen henvisning 
og kommunene må selv kunne definere hvem de ønsker bistand til.  

Finansiering: Det kan søkes prosjektmidler fra Fylkesmannen eller spleiselag for alle 
kommunene. 

Teamsammensetning: det er ønskelig med to team innenfor ettervern; et i Bodø og 
et i en annen kommune. Hvert team bør bestå av to personer. Personlig egnethet må 
vektlegges. 

Bil: det bør leases to biler, en til hvert team.  
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Markedsføring av teamet: Viktig at teamet blir markedsført overfor 
samarbeidspartnere og internt i kommunene. 

 

Vurdering 

Regionrådet vedtok i sitt møte i juni 2015 (SR-sak 22/15) å igangsette prosjektet 
“Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri i Salten”. Formålet er å få en 
faglig fundert vurdering og anbefaling for en samhandlingsplan mellom kommunene i Salten, 
i behandlingsforløpet for personer med ROP-lidelser. Prosjektplanen har vært til behandling i 
alle kommunene som har gitt sin tilslutning til prosjektet. 

Prosjektet er organisert med Arbeidsutvalget som styringsgruppe og en arbeidsgruppe 
bestående av én representant fra hver kommune. Lena Breivik, virksomhetsleder for 
oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus i Bodø kommune, er engasjert som prosjektleder.  

Arbeidsgruppen har hatt jevnlige møter i prosjektet, og har nå kommet fram til noen 
foreløpige forslag til framtidige tiltak for å styrke det kommunale ettervernet innenfor 
rus/psykiatri i Salten. 

Tiltakene ønskes diskutert med Arbeidsutvalget (styringsgruppen) før man jobber videre 
med disse. 

Lena Breivik kommer til Arbeidsutvalgets møte for å orientere om forslag til tiltak og tanken 
bak disse. Det settes av 30 minutter til saken. 

Arbeidsutvalget bes å diskutere om saken bør legges fram for regionrådet. 

 

Forslag til vedtak: 
Arbeidsutvalget tar saken til orientering. 

Arbeidsutvalget er tilfreds med framdriften i prosjektet og ber om at det jobbes videre med 
de innspill som framkom i møtet.  

 

Bodø, den 11.05.2017 

 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Prosjektplan rus/psykiatri 



Arbeidsutvalget i Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 19. mai 2017  Side: 1 av 3  
 
 
 
 

Arkiv: c:\privat kjersti\kjersti\salten regionråd\sakspapirer pdf\au-sak 2917 - saltenstrategier 2016 - 2020 - handlingsplan 
2017.doc Utskriftsdato: 11.05.17  Sign: kbp  

AU-sak 29/17   SALTENSTRATEGIER 2016 – 2020 - HANDLINGS-
PLAN 2017 

 

Bakgrunn  

Arbeidet med nye Saltenstrategier ble påbegynt i 2015, og har pågått frem til februar 2017 
hvor følgende vedtak ble fattet i regionrådet: 

1. Salten Regionråd vedtar Saltenstrategier 2016-2020 med de endringer som er foreslått av 
Arbeidsutvalget. 

2. Handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt aktuelle måleindikatorer vedtas av region-
rådet. 

 

Ønskede resultater - fremtidsbilde 

Underveis i strategiperioden vil vi ha fokus på å oppnå konkrete resultater sammen, samt 
måle utviklingen i Salten gjennom konkrete indikatorer basert på hoved- og delmål.  
- Innen 2030: 

o Salten utgjør 100.000 innbyggere 
o Ny flyplass er realisert 
o Ny By – Bodø er under utvikling  
o Fauske er et nasjonalt logistikknutepunkt for omlasting av gods 
o Ny trase E6 Sørfold er gjennomført 
o Tjernfjellet har gitt raskere tilgang til større markeder 
o Etablert sterke næringsklynger innenfor havbruk, «grønn» industri, reiseliv/kultur 
o Vårt «blå universitet» har en nasjonal posisjon innen utvikling av havbruk 
o Bærekraftig utvikling av sentra og småsamfunn 
o Salten er “best i klassen” på bosetting og integrering 

 
- Innen 2020: 

o Ny by – ny flyplass er vedtatt nasjonalt 
o Tjernfjellet er realisert 
o Digital infrastruktur er bygd ut i hele Salten 
o Nord universitet besitter høy kompetanse og sterke fagmiljøer innenfor havbruk 
o Ny trase E6 Sørfold er påbegynt 
o Salten har gode båt- og fergetilbud, samt et godt pendlertilbud med hurtigbåt til 

og fra Bodø 
o Strategisk næringsplan for Salten er iverksatt 
o Næringsnettverket i Salten er formalisert 
o Felles utviklingsprosjekter er iverksatt 
o Nasjonal møtearena for universitet, forskning, næringsliv og forvaltning er etablert 
o Salten sine fortrinn er synliggjort nasjonalt og internasjonalt 
o Salten framstår som en samlet kulturregion 
o Felles destinasjonsselskap i Salten bidrar til økt turisttrafikk 
o Salten snakker med en stemme utad 
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Måleindikatorer 

For å måle utvikling av samfunns- og næringsutvikling i Salten i strategiperioden, er det vik-
tig å finne relevante nøkkeltall som kan indikere om vår satsing gir ønsket effekt. Det fore-
slås at følgende indikatorer benyttes i den grad det finnes tilgjengelige måltall: 

 
- Utvikling av befolkning og demografi: 

o Vekst i faktiske tall, prosentvis. Andel unge (20-44 år) 
o Andel med høyere utdanning (og fullført vgs?) 

- Utvikling av næringsliv: 
o Sysselsetting i tall og %, utvikling i viktige bransjer 
o Verdiskaping 
o FoU-innsats 

- Attraktivitet: 
o Regionens posisjon i NHOs nasjonale kommunebarometer 
o Besøkstall for reiseliv og kulturnæringer 
o Tilflytting og bedriftsetableringer utenfra 

 

Vurdering 

Ansvarlig for oppfølging av Saltenstrategiene er Salten Regionråd. Gjennomføringen skal 
skje i nært samarbeid med kommunene i Salten og andre viktige samarbeidspartnere.  

Handlingsplanen skal tydeliggjøre hvordan Saltenstrategiene skal gjennomføres, med konk-
rete prosjekter og handlinger.  

Handlingsplanen har hovedfokus på initiativ som Salten Regionråd har ansvar for, men om-
fatter også viktige regionale prosjekter hvor Regionrådet er en støttespiller. 

Med bakgrunn i strategiene og den aktivitet som foregår i regi av Salten Regionråd i dag har 
sekretariatet utarbeidet et forslag til handlingsplan for 2017, jfr. vedlegg. 

Som det vil fremgå av forslaget er de fleste tiltakene i 2017 på fokusområdene «attraktive 
Salten» og «kunnskapsbasert næringsutvikling». Når det gjelder infrastruktur har vi nettopp 
avsluttet samferdselsprosjektet, og det bør diskuteres hvilken form det videre arbeid med 
samferdsel skal ha. 

Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med 
følgende 

 

 

Forslag til innstilling:  
Salten Regionråd vedtar Handlingsplan 2017 tilknyttet Saltenstrategier 2016-2020 med fore-
slåtte måleindikatorer.  
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Bodø, den 11.5.2017 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  Heidi Robertsen 
sekretariatsleder  prosjektkoordinator 

 

 

Vedlegg: Forslag til Handlingsplan 2017 
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AU-sak 30/17 SLUTTRAPPORT «SAMFERDSEL I SALTEN 2014 – 
2017» 

  
Innledning 
Salten Regionråd har i perioden 1. mai 2014 – 30. april 2017 hatt en egen samferdsel 
satsing hvor en prosjektleder for samferdsel har jobbet målrettet med ulike problemstillinger 
innenfor samferdsel. Da det ikke er midler til å videreføre stillingen, gjorde AU følgende 
vedtak i AU-sak 69/16: 
 
«Prosjektet og prosjektlederstillingen avsluttes som planlagt den 30.4.2017 da det ikke er 
finansiering til å videreføre prosjektet». 
 
Stillingen har i prosjektperioden i all hovedsak vært finansiert gjennom midler fra Iris Salten. 
Målet med prosjektstillingen har vært å jobbe strategisk med samferdselsspørsmål for å 
påvirke prosesser som leder til prioriteringer av samferdsel i Salten. 
 
Bakgrunn 
Prosjektstillingen ble gitt følgende mandat ved etablering: 
 
«Prosjektleder for samferdsel skal i en treårig prosjektstilling ha fokus på samferdsel i et 
nordområdeperspektiv, og med et særlig fokus på NTP og RTP, herunder veg, bane, sjø og 
luft. Til grunn for arbeidet ligger Saltenstrategiene og regionrådets prioriteringer. 
 
Prosjektleder skal jobbe med samferdselsspørsmål for hele regionen, og skal være en aktiv 
pådriver og lobbyist 
 
Regionsperspektivet skal stå sterkt, og formålet skal være å videreutvikle regionen til en 
robust region for næringsliv og befolkning (BAS-region), herunder 

• Vedlikeholde og forsterke Saltens koblinger til nasjonalt / internasjonalt transportnett 
• Forbedre interne transportløsninger i regionen 
• Videreutvikle transportknutepunktene Bodø og Fauske» 

 
 
Beskrivelse 
Salten Regionråd og prosjektleder for samferdsel har jobbet målrettet og dedikert med 
samferdselsutfordringer i Salten, innenfor ulike områder; 

 

Kunnskapsinnhenting; 

Kunnskapsinnhenting har skjedd gjennom befaringer og besøk i kommunene så vel som å 
bedrive påvirkning av beslutningstakere. I tillegg har prosjektet forberedt samferdselssakene 
til arbeidsutvalg og regionråd. I prosjektperioden har prosjektleder også regelmessig levert 
stoff til SRs nettsider. 

 

Tilstedeværelse; 

Prosjektleder har i perioden vært til stede på store nasjonale samferdselsrelaterte 
møteplasser og konferanser, så som Nord i Sør, Jernbaneforum, Transport & logistikk, 
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Opplysningsrådet for Veitrafikk sin årlige konferanse mv. Her har prosjektleder benyttet 
muligheten til å løfte fram aktuelle behov og ønsker fra Salten.  

Prosjektleder har ved et par anledninger vært i Brussel som Salten Regionråds representant 
ved møter i Nord-Norge kontoret, og har også hatt en begrenset rådgiverfunksjon opp i mot 
arbeidet med Nord-Norges Europakontor. I tillegg har prosjektleder ved to anledninger 
deltatt på EUs store årlige transportkonferanse TEN-T 2015 og TEN-T 2016. Det har også 
vært jobbet med å knytte samferdselssatsinger i regionen opp i mot EUs strategier og planer 
– dette som en ytterligere innfallsport til å få på plass viktige og gode samferdselsprosjekt.  

Viktige momenter som følge av dette arbeidet er regionrådets henvendelse til departementet 
om at RV 77 bør omklassifiseres til Europavei. I tillegg har prosjektleder rettet fokus mot at 
E6 og Nordlandsbanen inngår i EUs komplementære (nasjonale) TEN-T nett med de 
forpliktelser det setter på norske myndigheter om betydelig opprustning og modernisering 
innen 2030/50. 

 

Påvirkningsarbeid/lobbyering; 

Samferdselssatsingen har bidratt til å løfte fram Salten på det regionale, nasjonale og det 
europeiske samferdselskartet, på en bedre måte enn hva tilfellet var før prosjektet startet. 
Det er i prosjektperioden også oppnådd positive resultater i form av samferdselssatsinger – 
ikke minst som følge av effekten av økt satsing på lokaltog – som blir lagt merke til 
nasjonalt. Salten står i dag bedre rustet til å påvirke så vel i samferdselsdebatten som i 
samferdselsbeslutninger som fattes nasjonalt og regionalt enn på lenge.  

Prosjektet har også bidratt til at Salten Regionråd i sitt organisatoriske og politiske arbeid har 
hatt stor fokus på samferdsel og muligheter og utfordringer relatert til utviklingen av gode 
samferdselsløsninger både i dag og i framtida. Det har vært jobbet målrettet opp mot 
Storting, Regjering og Fylkesting når det gjelder samferdsel. Det har også vært et godt 
samarbeid mellom regionrådet og alle kommunene i Salten når det gjelder samferdsel. 
Salten Regionråd har også hatt en god dialog med de ulike fagetatene innenfor samferdsel, 
og opplever i stor grad å bli lyttet til som en seriøs aktør.  

 

Resultater i perioden 

Resultatene nedenfor er en konsekvens av målrettet jobbing fra flere aktører, og hvor Salten 
Regionråd har vært en pådriver og bidragsyter i ulike sammenhenger.  

- Ny tunell gjennom Tjernfjellet på RV 77 er startet opp – ferdig i 2019. 

- Bidratt i arbeidet med realisering av prosjektet «Ny by – Ny flyplass» – Ny lufthavn i 
Bodø skal stå ferdig i 2025. 

- Dobling av kapasiteten på lokaltog i rushtid mellom Rognan og Bodø fra august 
2015. (Dette har medført 32 % passasjervekst i 2016 – noe som vekker oppsikt 
nasjonalt). 

- Sent kveldstog fra Bodø til Rognan fem dager i uka fra desember 2015. Rutetabellen 
ble også endret etter påtrykk fra Salten Regionråd fra å være mandag – fredag til å 
bli tirsdag – lørdag, slik at rutetilbudet i større grad er tilpasset også ferie og 
fritidsmarkedet. 

- Nordland Fylkeskommune jobber for å etablere felles reisebillett på tvers av alle 
transportmidler. Salten Regionråd har vært en sterk pådriver i dette. 
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- Nordland Fylkeskommune jobber for å fjerne dobbeltkjøring av buss der det også 
går, og heller mate togene med passasjerer fra buss – endring varslet ved neste 
utlysning av anbud (2019). Salten Regionråd har vært en sterk pådriver til dette. 

- Nordland Fylkeskommune vier, etter regionrådets syn, langt større interesse for, og 
oppmerksomhet mot, jernbanen som en viktig bidragsyter i infrastrukturen. 

- Jobbet for at viktige veiprosjekter for regionen ikke er falt ut av Regional 
Transportplan, selv om de ikke gjennomføres i første fireårsperiode. 

- Gjennomslag for mye av mer prinsipiell, og ikke kostnadsdrivende art, i RTP 
Nordland, så som trafikksikker skolevei. 

- Staten vil bruke to millioner kroner i NTP for å oppdatere tall og data i siste utredning 
fra 1992 om Nord-Norgebanen.  

- Regjeringen legger opp til å realisere alle viktige strekninger på E6 som vi ber om – 
men i siste seksårsperiode av NTP. 

- En finansieringsordning for å kunne sikre en oppstart av godsrute til sjøs mellom 
Bodø og Tromsø er blitt etablert av Regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 
2017. 

 

Vurdering 

En ny samferdselsstilling ble besluttet opprettet ultimo 2013, med oppstart 1. mai 2014.. 
Begrunnelsen den gang var at en samferdselsstilling ville gi regionrådet og kommunene i 
Salten en mulighet til å satse enda sterkere på samferdsel i framtiden. Stillingen har hatt et 
hovedfokus på oppfølging av NTP og RTP, men har også hatt fokus på andre perspektiver 
som for eksempel EUs transportnett TEN-T. 

Iris Salten innvilget kr 800.000 pr år i en 3-års periode, som var øremerket 
samferdselsstilling. Regionrådet har også bidratt inn med midler, gjennom regionrådets Iris-
fond. 

Samferdsel er et stort og komplekst fagfelt, hvor langsiktig strategisk arbeid ligger til grunn. 
Det er vanskelig å oppnå kortsiktige resultater, og det tar ofte mange år fra man starter å 
jobbe med en samferdselssatsing, til resultatene oppnås. Det er likevel oppnådd gode 
resultater i prosjektperioden som kommer Salten til gode. Det er viktig å påpeke at det har 
vært samarbeidet tett og nært med mange aktører i prosjektperioden, og at resultatene 
derfor ikke er kommet utelukkende som følge av innsatsen fra regionrådet alene, men som 
følge av et nært samarbeid med mange ulike aktører. Salten Regionråd har like fullt 
gjennom prosjektet satt seg i førersetet for flere prosesser og bidratt til at disse har fått en 
bedre løsning for Salten som helhet, enn dersom prosjektet ikke hadde vært etablert. 

Salten er en stor region i areal, og den største enkeltregionen befolkningsmessig i Nord-
Norge. Regionen har store samferdselsutfordringer og har således vært godt tjent med å ha 
en samferdselssatsing de siste tre årene. Ved å ha en person som jobber fulltid med 
samferdselssaker har regionrådet evnet å styrke sitt fokus på samferdselssaker generelt og 
derigjennom også oppnådd større synlighet og gjennomslag så vel regionalt som nasjonalt, i 
samferdselsdebatten. Dette har også fått positiv effekt for flere ulike samferdselssatsinger i 
regionen.  

Erfaringene fra prosjektet gir grunnlag for å tilrå at Salten Regionråd bør videreføre 
samferdselssatsingen. Ved fortsatt et stort fokus på samferdsel vil Salten Regionråd både 
kunne sikre at viktige samferdselsprosjekter for regionen gjennomføres uten å bli satt på 
vent eller glemt, og samtidig sikre fortsatt fullt trykk på at framtidige og nye 
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samferdselssatsinger jobbes fram og prioriteres i ettertiden. Det vil være et stort behov i 
årene framover for at Salten Regionråd fortsetter å arbeide intensivt med samferdsel om 
man skal lykkes i å oppnå gjennomslag for de prioriteringer som er gjort i perioden. Det 
faktum at de fleste av prioriteringene først er med i siste periode av hhv. RTP og NTP, betyr 
at det er stor grad av usikkerhet rundt gjennomføringen av disse. Det krever derfor en videre 
målrettet innsats for å oppnå at disse faktisk blir realisert. 

Regionrådet bes å diskutere viktigheten av å videreføre samferdselssatsingen, om 
kommunene ønsker å videreføre en samferdselssatsing i regi av regionrådet, og hvordan 
denne eventuelt skal finansieres. En videre satsing må ses i sammenheng med sak om 
regionrådets framtidige rolle og fokus. 

Under henvisning til foranstående anbefales det at saken legges frem for Regionrådet med 
følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar sluttrapporten til orientering. 

Salten Regionråd er tilfreds med arbeidet som har vært gjort i perioden. 

En videre målrettet satsing innenfor samferdsel i regi av regionrådet, drøftes i forbindelse 
med sak om regionrådets rolle og fokus.  

 

Bodø, den 11.05.2017 

 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder 
 
 
 
Trykt vedlegg: 
Sluttrapport «Samferdsel i Salten 2014-2017» 
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AU-SAK 31/17  DISKUSJONSSAKER 
 

Vedlagt følger saker som framlegges for diskusjon i Arbeidsutvalget uten at det er laget 
selvstendige saksframlegg med forslag til vedtak.  
 

a) Saksliste møte i regionrådet 16. februar 2017 

Vedlagt følger forslag til saksliste til regionrådets møte i februar. 

 

b) Henvendelse fra Nordlandssykehuset 

Overordnet samarbeidsorgan har gjort et vedtak om ønskede endringer i dialogmøter med 
kommunene, med det formål at dialogmøtene forbedres. I forslaget bes det om at Salten 
Regionråd påtar seg møteansvaret i 2022. Nordlandssykehuset vil i dialogmøtene delta med 
sin toppledergruppe og representasjon fra styret, og vil også bidra med innspill til agenda. 

Arbeidsutvalget bes å diskutere henvendelsen fra Nordlandssykehuset. Svarfrist til 
Nordlandssykehuset er 1. august. 

 

c) Vedtekter Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid 
 
Vedtektene til friluftsrådet og kultursamarbeidet sier at årsmøtet skal vedta følgende: 
 
§ 4. Årsmøte  
Årsmøte skal avholdes innen utgangen av juni.  
 
Årsmøtet skal innkalles med minst 3 ukers varsel og skal bl.a.:  
a) godkjenne innkalling og saksliste  
b) godkjenne årsmelding  
c) godkjenne regnskap  
d) vedta arbeidsprogram for påfølgende år  
e) vedta budsjett  
f) fastsette kommunal kontingent for påfølgende år  
g) behandle innkomne saker  
 
Årsmøtet skal videre behandle saker om medlemskap.  

Revisjon skal foretas av Salten Regionråds revisor. 

I og med at regionrådet vil endre sine budsjettrutiner i tråd med «Felles strategi for 
samarbeid og eierstyring, vil budsjettet til regionrådet først behandles til høsten. Dette gir 
noen utfordringer for friluftsrådet og kultursamarbeidet ift å følge opp vedtektene.  

Arbeidsutvalget bes å diskutere hvordan vi håndterer denne problemstillingen. 
Sekretariatsleders forslag er at Årsmøtene vedtar å utsette behandlingen av dette. 

 

d) Nytt hurtigbåt- og fergekart i Nordland 
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Nordland fylkeskommune har over tid jobbet med å utforme et nytt hurtigbåt- og fergekart for 
Nordland. Resultatet av arbeidet er ute på høring med en frist til 1. juli 2017.    

Regionrådets sekretariat har bedt om innspill fra kommunene innen 15. mai. Dette fordi vi 
ønsker å være koordinert opp mot kommunene før vi avgir en uttalelse. Vi har foreløpig ikke 
mottatt noen innspill fra kommunene. 

Arbeidsutvalget bes å diskutere om regionrådet skal gi et mer overordnet innspill til 
fylkeskommunen, hvor man ikke tar inn de enkelte hurtigbåt- og fergerutene, men heller 
fokuserer på prinsipielle problemstillinger tilknyttet dette. Da kan den enkelte kommune gi 
innspill på båt- og fergeruter i egen kommune. 

Forslag til uttalelse legges fram for regionrådet i juni, og kan eventuelt behandles på epost 
av AU i forkant av møtet. 

 

 

Bodø, den 11.05.2017 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  
sekretariatsleder  
 
 
Trykte vedlegg: 
Saksliste regionrådsmøte 8. – 9. juni 2017 
Henvendelse fra Nordlandssykehuset 
Vedtekter Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid  
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