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MØTE I REGIONRÅDET 18. – 19. NOVEMBER 2019  

 ROGNAN HOTELL 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 13.00 
Velkommen til Saltdal 
SR-sak    34/19  Konstituering av møtet 
SR-sak    35/19  Valg av Styre, leder og nestleder 
SR-sak    36/19  Presentasjon av Salten Regionråd 
SR-sak    37/19  Presentasjon av Salten Friluftsråd 
SR-sak    38/19  Presentasjon av Salten Kultursamarbeid 
SR-sak    39/19  Presentasjon av Felles Ansvar i Salten  
SR-sak    40/19  Eierstyring av kommunalt eide selskaper 
  Seniorrådgiver i KS Konsulent, Arild Stana 

SR-sak    41/19  Eierstyring i Bærum kommune 
  Finansforvalter i Bærum kommune, Christian Vegard Dahl 

SR-sak    42/19  Evaluering av felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten 
 

SR-sak    43/19  Referat 
SR-sak    44/19  Orienteringer 
  - sekretariatet 

  - rådmannsgruppa 

SR-sak     45/19 Samferdsel i Salten – innspill til NTP 2022-2033 
SR-sak     46/19 NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk 
SR-sak     47/19 Saltenstrategiene – prosess 
SR-sak  48/19 Ny kommunelov – endring i organisering av Salten Regionråd 
SR-sak 49/19 Saltentinget 2020 
SR-sak     50/19 Vedrørende fremtidig kvotesystem og utviklingen i turistfisket 
  Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen 

SR-sak     51/19 Innmeldte saker fra kommunene 
  a) Bodø kommune v/rådmann: Europeisk kulturhovedstad 224  

  b) Fauske kommune v/rådmann: Prosjektet «Fra bru til bru» 

  c) Saltdal kommune v/ordfører: Ribo 

  d) Bodø kommune v/rådmann: Statliggjøring av skatteoppkreverfunksjonen 

SR-sak     52/19 Valg av representant til Nordlandsmuseets Råd 
SR-sak     53/19 Valg av styre til Felles Ansvar 
SR-sak     54/19 Valg av representanter til Vannregionutvalg Nordland (RVU) 
SR-sak     55/19 Valg av representanter til DA Bodøs programråd 
SR-sak     56/19 Valg av representant til Rådet for Nordland Nasjonalparksenter  
SR-sak     57/19 Valg av representant til Statskog regionutvalg 
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Praktiske opplysninger 
Møte og overnatting på Rognan Hotell 
Mandag 18. november 11.30 Lunsj på Rognan hotell 
  12.30 Fotografering av regionrådet 

 13.00 Møtestart (SR-sakene 34/19 – 42/19) 
 18.30 Møteslutt 
 19.30 Aperitiff 

  20.00 Festmiddag 
   Salten Regionråd 30 år  
   Utdeling av årets Antisutrepris 
Tirsdag 19. november 08.00 Frokost  
 09.00 Møtestart (SR-sakene 43/19 – 57/19) 

 13.00 Lunsj og hjemreise  
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SR-sak 34/19 KONSTITUERING AV MØTET 
 
 
Leder i Regionrådet for perioden 2015 – 2019, Petter Jørgen Pedersen, foretar konstituering 
av møtet og leder møtet til ny leder er valgt (SR-sak 35/19).  
 

 Vedlagt følger oversikt over representantene til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023, 
slik vi har fått dem innmeldt fra kommunene.  
 
Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen fra hver av 
de 10 Salten-kommunene. I tillegg møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og 
forslagsrett.  
 
I henhold til vedtektene er Regionrådet beslutningsdyktig når minst 6 av kommunene er til 
stede. Vedtak gjøres med alminnelig flertall.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 
Møtet er beslutningsdyktig.  Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
 

 

 

Bodø, 04.11.2019 

Salten Regionråd 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 

 

 

 

Vedlegg: Oversikt over representantene til Salten Regionråd for perioden 2019 – 2023  
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SR-sak 35/19 VALG AV STYRE, 
LEDER OG NESTLEDER 
 

  
Vedlagt følger vedtekter for Salten Regionråd. 

 

Styret skal i henhold til vedtektene bestå av 5 medlemmer inkludert leder og nestleder. I tillegg 

velges det to varamedlemmer. Styret velges blant de som har møterett i Regionrådet.  

 

Leder, nestleder og representant for rådmannsgruppa velges for 4 år (kommunevalgperioden), 

mens de øvrige 2 medlemmene samt varamedlemmene velges for 2 år. 

 

Styret forbereder saker for Regionrådet, har ansettelsesmyndighet, og er forhandlingspart ved 

lønnsforhandlinger. Styret kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra Regionrådet. 

 

I forbindelse med vedtektsendring i SR-sak 34/13 vedtok Regionrådet følgende retningslinjer 

ved valg til Styret: 

“Det tilstrebes at Arbeidsutvalget, nå Styret, også gjenspeiler sammensetningen av 

regionrådet når det gjelder posisjon og opposisjon. Det søkes også at en setter sammen 

Arbeidsutvalget, nå Styret, slik at den politiske bredden i Salten gjenspeiles.” 

 

Følgende valgkomite er oppnevnt: 

1. Monika Sande (Sp) (leder) 

2. Lars Vestnes (H) 

3. Hilde Dybwad (Ap) 

 

Innstilling fra valgkomiteen legges frem i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak:  

Regionrådet velger følgende Styre for perioden: 

Leder: …………………………………2019 – 2023 

Nestleder: …………………………………2019 – 2023 

Repr. for rådmannsgruppa: …………………………………2019 – 2023 

Medlem: …………………………………2019 – 2021 

Medlem: …………………………………2019 – 2021 

Varamedlem: …………………………………2019 – 2021 

Varamedlem: …………………………………2019 – 2021 
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Bodø, 04.11.2019 

 

Salten Regionråd 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  

daglig leder  

 
 

 

Vedlegg: 
Vedtekter Salten Regionråd 
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SR-sak 36/19 PRESENTASJON AV SALTEN REGIONRÅD 

 
 

Det vil i denne saken bli gitt en presentasjon av Salten Regionråd.  

 

Salten Regionråd består av 30 representanter, hvorav 20 av disse er politisk valgt. De øvrige 

10 representantene er administrasjonssjefen i hver kommune. 

 

Sekretariatet i Salten Regionråd består av 8 ansatte, herunder; 

 

Kjersti Bye Pedersen   daglig leder 

Heidi Robertsen  prosjektkoordinator 

Bjørn Godal   faglig leder Salten Friluftsråd 

Annette Digermul Hals prosjektleder Salten Friluftsråd 

Knut Berntsen   prosjektleder Salten Friluftsråd 

Hege Næss Klette  faglig leder Salten Kultursamarbeid 

Ingunn Dalen   faglig leder Felles Ansvar i Salten 

Rune Røbekk    prosjektleder Felles Ansvar i Salten 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 
Tas til orientering. 

 

 

Bodø, 04.11.2019 

Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 
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SR-sak 37/19 PRESENTASJON AV SALTEN FRILUFTSRÅD 

 
 
Det vil i denne saken bli gitt en presentasjon av Salten Friluftsråd.  

 

Salten Regionråd har arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Salten Friluftsråd. Styret i 

friluftsrådet består av 10 representanter som velges av kommunene. I tillegg er FNF Nordland 

observatør i friluftsrådet. 

 

Friluftsrådet har tre ansatte; faglig leder Bjørn Godal, prosjektleder Annette D. Hals og 

prosjektleder Knut Berntsen. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Tas til orientering. 

 

Bodø, 04.11.2019 

Salten Regionråd 

 

 

Kjersti Bye Pedersen      Bjørn Godal 

daglig leder       faglig leder 
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SR-sak 38/19 PRESENTASJON AV SALTEN KULTURSAMARBEID 

 
 
Det vil i denne saken bli gitt en presentasjon av Salten Kultursamarbeid.  

 

Salten Regionråd har arbeidsgiveransvaret for faglig leder i Salten Kultursamarbeid. Styret i 

kultursamarbeidet består av 10 representanter som velges av kommunene.  

 

Faglig leder i Salten Kultursamarbeid er Hege Næss Klette. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Tas til orientering. 

 

 

 

Bodø, 04.11.2019 

Salten Regionråd 

 

 

Kjersti Bye Pedersen      Hege Næss Klette 

daglig leder       faglig leder 
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SR-sak 39/19 PRESENTASJON AV FELLES ANSVAR I SALTEN 

 
 
Det vil i denne saken bli gitt en presentasjon av Felles Ansvar i Salten.  

 

Ingunn Dalen er faglig leder for Felles ansvar. Rune Røbekk er prosjektleder. 

 

Felles ansvar har sitt kontorsted ved Bodø Politihus.  

 

Styret til Felles ansvar velges av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket 

holder høy faglig kvalitet, og at dette utøves innenfor gjeldende samarbeidsavtale.  

 

I tillegg til de 10 kommunene i Salten, er også Røst og Værøy kommuner med i samarbeidet. 

 

 

Forslag til vedtak:  

 

Tas til orientering. 

 

Bodø, 04.11.2019 

Salten Regionråd 

 

 

Kjersti Bye Pedersen      Ingunn Dalen 

daglig leder       faglig leder 
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SR-sak 40/19 EIERSTYRING AV KOMMUNALT EIDE SELSKAPER 

   

 

Beskrivelse 

Seniorrådgiver Arild Stana er fagansvarlig for fagområdet konkurranseutsetting og 

selskapsorganisering, eierskap og styrearbeid i KS-Konsulent. Han jobber videre med leder- 

og organisasjonsutvikling i kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide bedrifter.  

Stana er invitert til regionrådets møte for å foredra og samtale om eierstyring av kommunalt 

eide selskaper, herunder 

- Selskapsorganisering av kommunale tjenester – en gjennomgang av ulike 

selskapsformer. 

- Eierstyring – hva er det? Og hvordan utøve god eierstyring?  

- Roller i eierstyring og selskapsledelse. 

- Kontroll med kommunalt eide selskaper 

 

Det settes av inntil 1,5 time til orientering og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

 

Kjersti Bye Pedersen  

daglig leder 
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SR-sak 41/19 EIERSTYRING I BÆRUM KOMMUNE 
   

 

Beskrivelse 

Finansforvalter i Bærum kommune, Christian Vegard Dahl, er invitert til regionrådets møte for 
å foredra og samtale om erfaringene Bærum kommune har gjort seg i det å jobbe målrettet 
med eierstyring av kommunalt eide selskaper.  
 
Han vi særlig gå inn på hvordan eierutvalget behandler og gir råd i saker angående 
eierstyring av selskap hvor kommunen har eierinteresser. 

Det settes av inntil 1,5 time til orientering og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
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SR-SAK 42/19 FELLES STRATEGI FOR SAMARBEID OG 

EIERSTYRING I SALTEN  
  

Innledning 

Salten Regionråd og kommunene i Salten vedtok i juni 2016 «Felles strategi for samarbeid 

og eierstyring i Salten». Strategien har vært til behandling i alle kommunestyrene i Salten. 

Denne legges nå fram til diskusjon for å se om det er behov for rullering av denne. 

 

Bakgrunn 

Salten Regionråd og kommunene i Salten vedtok i juni 2016 «Felles strategi for samarbeid 

og eierstyring i Salten», med ikrafttredelse fra 1. januar 2017. Prosessen hadde da pågått 

siden 2012.  

 

Arbeidet hadde sin bakgrunn i et vedtak i representantskapet i IRIS Salten og etter ønske fra 

de enkelte kommuner, både politisk og administrativt. Rådmannsgruppa ledet den gang 

prosessen med utarbeidelse av strategidokumentet, med bistand fra advokat Vibeke Resch-

Knutsen. Eierstrategien er sendt ut til interkommunal selskaper og samarbeid i Salten, som 

har behandlet strategien i sine respektive selskapsorganer. 

 

Det er nå kommet ny kommunelov og det vil være behov for å revidere strategidokumentet 

noe. Salten Regionråd skal blant annet omorganiseres i henhold til ny kommunelov (Styre-

sak 60/19). 

 

Beskrivelse 

Vedlagte eierstrategi “Felles strategi for samarbeid og eierstyring” er delt inn i tre hoved-

overskrifter: 

1. Interkommunale samarbeid i Salten 

2. Rutiner i livssyklusen til samarbeid og selskaper 

3. Selskapsstyring  

I tillegg er det 6 vedlegg til strategien: 

1. Juridiske rammer for eierstyring 

2. Forslag til rutiner ved etablering av nye samarbeid 

3. Forslag til finansieringsmodeller 

4. Forslag til budsjettrutiner 

5. Utkast til tema for eierstrategier i enkeltselskaper 

6. Utkast til retningslinjer for valgkomité 

Formålet med eierstrategien er at kommunene i Salten skal legge denne til grunn ved styring 

av interkommunale samarbeid og selskaper i Salten. 
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Regionrådet inviteres til å drøfte i hvilket omfang det er behov for å rullere dagens 

interkommunale eierstrategi. Andre temaer som kan være aktuelle å diskutere i regionrådets 

møte er; 

 

• Hvordan kan kommunene utøve en bedre eierstyring av sine interkommunale 

samarbeid og selskaper i Salten? 

o Hva er formålet med eierskapet? 

• Er kommunene tilfreds med dagens situasjon i forhold til muligheten for å løfte opp 

en strategisk diskusjon om eierskapet i samarbeidene og selskapene?  

• Bruker kommunene eiermøtene godt nok?  

 

 

Vurdering 

Norske kommuner kan velge å legge deler av virksomheten i egne selskaper. Når deler av 

virksomheten legges over i egne rettssubjekter som for eksempel aksjeselskaper eller 

interkommunale selskaper, må styringssystemene følge den aktuelle lovgivningen. 

Kommunestyrets styring av selskapet må utføres i selskapets eierorgan. Kommunestyret har 

likevel det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den som drives av 

de kommunaleide selskapene. 

 

«Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» har sin bakgrunn i et vedtak i 

representantskapet i IRIS Salten og etter ønske fra de enkelte kommuner, både politisk og 

administrativt. Rådmannsgruppa ledet den gang prosessen med utarbeidelse av 

strategidokumentet, med bistand fra advokat Vibeke Resch-Knutsen. Etter fire års prosess i 

tidsrommet 2012 – 2016, ble kommunene i Salten enige om en interkommunal eierstrategi 

som skal gi føringer for hvordan kommunene skal utøve sitt eierskap i selskapene og 

samarbeidene som eies i felleskap av kommunene.  

 

Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen 

videreføres, men i endret form. Salten Regionråd, som er organisert etter kommunelovens § 

27, må omdanne seg til et interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til en annen 

selskapsform. Vi har en overgangsperiode på 4 år til å omdanne til ny lovlig enhet – 

uavhengig av innhold i dagens samarbeid. Dette innebærer også at «Felles strategi for 

samarbeid og eierstyring i Salten» bør rulleres og tilpasses bestemmelsene i ny 

kommunelov. 

Regionrådet inviteres til å drøfte i hvilket omfang det er behov for å rullere dagens 

interkommunale eierstrategi, og om det bør leies inn ekstern bistand til dette arbeidet. 

Øvrige problemstillinger som er aktuelle å diskutere i regionrådets møte; 

 

• Hvordan kan kommunene utøve en bedre eierstyring av sine interkommunale 

samarbeid og selskap? 

o Hva er formålet med eierskapet? 

• Er kommunene tilfreds med dagens situasjon i forhold til muligheten for å løfte opp 

en strategisk diskusjon om eierskapet i selskapene?  

• Bruker kommunene eiermøtene godt nok? 

• Kan regionrådet være en arena for å diskutere eierskap kommunene imellom?  
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Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 25. oktober 2019 under Styre-sak 61/19 og legger den den 

frem for regionrådet med følgende 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
 

Rådmannsgruppa bes å jobbe videre med saken i henhold til de innspill som framkom i 

møtet. 

 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

  

 

Kjersti Bye Pedersen   

daglig leder 

 

 

Vedlegg: 

Felles strategi for samarbeid og eierstyring i Salten 
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SR-sak 43/19 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 5. – 6. juni 2019.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Referat fra møte i Salten Regionråd 5. – 6. juni 2019 godkjennes. 

 

 

Bodø, 04.11.2019 

Salten Regionråd 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 

 

 

Trykte vedlegg: 

Referat fra møte 5. – 6. juni 2019  
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SR-sak 44/19 ORIENTERINGER OG REFERATSAKER  
  FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON 
 
Nedenfor er gitt en kort orientering om saker som det jobbes med i Salten Regionråd sin or-
ganisasjon. Utdypende orientering kan om ønskelig gis i Regionrådets møte. 

 
A.  GENERELL INFORMASJON  
 

1. Ryddeprosjektet 
Kommunene har levert oversikt over områder som skal ryddes til Statens Vegvesen 
innen fristen 1. september. Rødøy meldte i juni fra om at de ikke hadde kapasitet til å 
delta i prosjektet, og deres andel er omfordelt til de øvrige kommunene med kr 
12 000,- til hver.  
Flere av kommunene har gjennomført rydding i løpet av høsten, og de som ikke er 
kommet i mål i år kan fortsette ryddingen i 2020. 
 

2. Nye lokaler for Salten Regionråd  
Salten Regionråd er flyttet i nye lokaler i Sjøgata 27 i Bodø. Vi sitter i midlertidige lo-
kaler i 6. etasje frem til våre permanente lokaler er ferdige medio desember. 

3. TV-aksjonen CARE – Nå er det hennes tur 

Salten Regionråd har gitt kr. 5.000,- til årets TV-aksjon. 

4. Høringsinnspill Nord-Norgebanen 
Styret i Salten Regionråd har levert høringsinnspill til innspill til Jernbanedirektoratets 
utredning «Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – Oppdatert kunn-
skapsgrunnlag (Styre-sak 53/19). Følgende innspill er gitt: 
 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd ønsker å gi følgende innspill til Jernbanedirektoratets utredning «Ny 
jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – Oppdatert kunnskapsgrunnlag: 
 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan bestående av de ti kommunene Beiarn, 
Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Vi viser til 
Jernbanesektorens (JBDs) utredning «Ny jernbane Fauske – Tromsø (Nord-Norgebanen) – 
oppdatert kunnskapsgrunnlag for høring med høringsfrist 1. oktober 2019. 
 
Salten Regionråd har gjort følgende prioriteringer for fremtidig satsing innenfor jernbane i 
forbindelse med Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 og Regional Transportplan 2018 – 
2029: 
 
Jernbane: 

1. ERTMS etableres innen 2022 
2. Nye krysningsspor (Støver, Valnesfjord og Setså samt Sukkertoppen på Saltfjel-

let) etableres innen 2022 
3. Utvidelser og utbedringer av godsterminalen på Fauske 
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4. Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples 
sammen). 

5. Elektrifisering/Hydrogendrift 
6. Økt vedlikehold og oppgradering av linje 
7. Sidespor til sørfold havn og på sikt realisering av Nord-Norgebanen 
8. Etablere enkelte avganger på Saltenpendelen til og fra Røkland 
9. Tidlig morgenavgang fra Bodø - Rognan 
10. Flere avganger i løpet av dagen mellom Rognan og Bodø 

 

Salten Regionråd anser det som viktig at man er samstemt i Nord-Norge for samlet sett å 
løse fremtidens logistikk- og samferdselsutfordringer i Nord Norge, og har derfor hatt en god 
dialog med flere andre regionråd i Nord-Norge vedrørende realisering av Nord-Norgebanen.  
Vi er klart positive til en ny bane da dette vil kunne avhjelpe fremtidens transport av både 
gods og passasjerer.  Vi anser det slik at Nord-Norgebanen har vært utredet så mange 
ganger at det er på tide å komme videre med en detaljplanlegging som kan utgjøre et politisk 
beslutningsgrunnlag for å bygge banen.  Spørsmålet er ikke om man skal bygge banen, men 
hvordan man best mulig bygger banen.  Det er derfor ikke et spørsmål om det er behov for 
en bane i Nord-Norge. Nord-Norgebanen vil bety enormt mye for Norge som nasjon i forhold 
til bosetning, næringsliv og samfunnsøkonomi.   

Nord-Norgebanen er et nasjonalt prosjekt med betydning langt ut over Norges grenser. Dette 
gjelder både i forhold til frakt av varer ut til Europa og resten av verden, eksportinntekter til 
Norge, og reduserte klimagass- og plast-utslipp. Jernbaneutbygging i Nord-Norge er et av de 
største nasjonale prosjekter i dette århundre og vil kunne ha enorm betydning for nasjonens 
samfunnsøkonomi, næringsliv og bosetting, og er samtidig helt avgjørende for at Norge skal 
kunne overholde sine internasjonale klima- og miljø-forpliktelser. Det er etter vår oppfatning 
ikke grunnlag for å stille spørsmål om behov for jernbane i landsdelen, men det må rettes et 
stort nasjonalt fokus mot hvordan og hvor raskt banen kan bygges ut. 

Flere viktige næringer er avhengig av gode og velutviklede transportårer, både langs vei, sjø 
og bane. Et eksempel er sjømatnæringen, som i dag er avhengig av en godt utbygd infra-
struktur for å kunne transportere produktene sine ut til markedet, i den etterspurte kvaliteten 
som er fersk sjømat. God infrastruktur har stor betydning for verdiskapingen og innen få år er 
det ventet inntil en sjudobling i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Dette vil kreve betydelige 
investeringer i samferdselssektoren for å tilrettelegge for denne økte verdiskapningen, og her 
vil fremtidens satsing på jernbane spille en viktig rolle.  

 
Salten Regionråd er derfor positive til Nord-Norgebanen og støtter Ofoten Regionråd 
sin høringsuttalelse i saken. Vi ønsker å understreke at Nord-Norgebanen ikke må gå på 
bekostning av en opprusting av Nordlandsbanen.  En innføring av det nye digitale signalsys-
temet ERTMS og bygging av nødvendige krysningsspor langs banen må skje som planlagt 
innen 2022 på Nordlandsbanen. Nordlandsbanen er også den lengste togstrekningen i Nor-
ge som i dag driftes med dieseldrevne lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer 
miljøvennlig drivstoff. Dette både for å redusere Co2-utslippene, men også for å kunne trek-
ke og frakte større godsmengder langs banen. Dette må skje parallelt med en planlegging og 
utbygging av Nord-Norgebanen.  
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B.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 
Det vises til orientering under SR-sak 37/19 – Salten Friluftsråd 
 
C. SALTEN KULTURSAMARBEID 
 
1. Aktiviteter  

I september fikk vi den gledelige nyheten at Bodø- og Nordland blir Europeisk kulturho-
vedstad i 2024. Dette blir en folkefest som gir mange muligheter både for kulturlivet i re-
gionen, men også for næringslivet. En unik mulighet for å utvikle også de kreative 
næringene. I november deltok kultursamarbeidet på Kulturrådets konferanse hvor temaet 
var utenforskap. Det ble også tid til møter med landsovergripende kontorer som holder til 
i Trondheim. Både UKM Norge, Norsk Kulturskoleråd og Kulturrådets kontor for kreative 
næringer ble besøkt. Europeisk kulturhovedstad og muligheten som ligger i dette ble 
selvfølgelig nevnt på samtlige møter. 
 

2. Filmfest Salten 
Filmfest Salten har møtt betydelige utfordringer det siste året. Prosjektet har en årlig un-
derfinansiering som må dekkes gjennom tilskudd og sponsoravtaler. Omlegging i DKS 
Nordland skaper utfordringer både i forhold til drift og finansiering. Vi har også mistet 3 av 
nøkkelpersonene i arbeidsgruppa. Disse endringene i forutsetninger gjør at vi nå ser på 
filmfestens konsept og driftsmodell for å sikre elevene et godt filmfaglig tilbud også i 
fremtiden. Et samarbeid med Stormen konserthus vurderes som eneste reelle mulighet 
for fortsatt drift. Stormen har gitt oss et godt tilbud som nå vurderes opp mot arbeidska-
pasiteten i den gjenværende gruppen. Vi har et sterkt ønske om å få dette til. 

3. Den kulturelle spaserstokken 
Årets tredje- og siste turne gjennomføres i uke 48. Denne gangen er det Vinterjazz med 
England Brooks og John-Kåre Hansen som står på tapetet. Arbeidet med neste års tur-
neer er startet. Ni av kommunene har bekreftet at kultursamarbeidet skal fortsette felles-
produksjon av spaserstokken også i 2020. Tildelingen for 2020 er lik 2019 med totalt 
273 001. Vi jobber for å få til 3 turneer også til neste år.  

4. Kulturell Vandring 
Sørfold, Beiarn, Gildeskål og Meløy starter arbeidet med første delprosjekt i den kulturel-
le vandringen. Hver av kommunene får en tenkebenk som dekoreres lokalt av barn i 
samarbeid med kunstner.   

5. Ny strategi 
Ny strategi for kultursamarbeidet ble vedtatt på årsmøtet i juni. Kultursamarbeidet fortset-
ter å arbeide for økt fokus på kultur i regionen. Vi jobber med kultur- og ressursutvikling, 
for økt interesse og større mangfold. Heving og utveksling av kompetanse, samt styrking 
av de kulturelle nettverkene er også en del av arbeidet. Kultursamarbeidet ønsker at rikt 
kulturliv og at flest mulig kulturkroner skal finne veien til regionen. Derfor jobber vi ikke 
lenger bare med egne prosjekter, men med å spre kunnskap om kompetansehevende til-
tak og støtteordninger også til andre aktører. Kreative næringer er også et interessant 
område i så måte. 
 

6. Nettverkssamling 
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Kultursamarbeidet hadde samling 12. – 13. november på Fauske. Neste samling vil fast-
settes i styrets konstituerende møte 19. februar. 

 
 
D. FELLES ANSVAR I SALTEN 
 
Det vises til orientering under SR-sak 39/19 – Felles Ansvar i Salten.  
 
 
 
SR-sak 44/19-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Høringsuttalelse fra Ofoten Regionråd  
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SR-SAK 45/19  SAMFERDSEL I SALTEN – INNSPILL TIL 

NASJONAL TRANSPORTPLAN (NTP) 2022 – 

2033  

 

Innledning: 

Nordland fylkeskommune har invitert regionrådene til å fremme innspill til prioriteringer i 

prioritert rekkefølge for henholdsvis investeringstiltak/transportløsninger, vedlikehold, drift og 

statlig transporttilbud - innen 18. oktober 2019.  

 

Salten Regionråd har fått utsatt fristen til 25. oktober, med forbehold om eventuelle små 

justeringer i regionrådets møte den 18. – 19. november 2019.  

 

Bakgrunn: 

Samferdselsdepartementet (SD) er i gang med utarbeidelse av kommende Nasjonal 

transportplan 2022-2033 (NTP). Stortinget vil vedta NTP våren 2021.  

 

Som ledd i dette arbeidet vil SD sende ut invitasjon til Nordland fylkeskommune i løpet av 

høsten til å fremme forslag til investeringstiltak/transportløsninger, drift, vedlikehold og 

statlig transporttilbud. Forslagene skal fremmes i prioritert rekkefølge innenfor hvert av 

hovedområdene. 

 

Det tas sikte på å behandle fylkeskommunens innspill til NTP i fylkestinget vinteren 2020 før 

oversendelse til SD. Nordland fylkeskommune leverte 10. mai d.å. innspill til SD på store og 

viktig utfordringer og muligheter innen transportområdet i Nordland. Disse følger vedlagt til 

saken.  

 

Hovedutfordringer  

De samfunnsmessige utfordringene knyttet til transportområdet er store og ønskene om nye 

satsinger innen transportinfrastruktur og transportløsninger er mange. Samtidig står man 

overfor krevende klimaforpliktelser og handlingsrommet i norsk økonomi vil begrenses 

fremover. Kommende NTP vil derfor ha et sterkere søkelys på at nytten av investeringene 

skal økes, kostnadene skal ned og ny teknologi skal tas aktivt i bruk. Dette for å skape gode 

bo- og arbeidsmarkedsregioner og å få varer og tjenester fram til markedene på en effektiv, 

trygg og miljøvennlig måte.  

 

Det forventes strenge prioriteringer av investeringstiltak i kommende NTP. For å sikre 

effektive, trygge og miljøvennlige transportløsninger er det viktig å definere hva man 

regionalt ser som de største og viktigste utfordringene på transportområdet – både i dag og i 

fremtiden. Det er også viktig å se transportbehovene og transportløsningene i sammenheng, 

og hvordan transportformene/-løsningene kan utfylle hverandre på en best mulig måte. Det 

vil i større grad vektlegges å prioritere sammenhengende utbygginger og utbedringer (flere 

prosjekter i en portefølje) i prioriterte transportkorridorer, større geografiske områder og/eller 

byområdene i et regionalt- og næringsmessig perspektiv. 
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Prosess og organisering av arbeidet med NTP  

Departementet har endret organisering og prosess i forhold til tidligere arbeider med 

Nasjonal transportplan, og tar en tydeligere styringsrolle i arbeidet med NTP. Det legges nå 

opp til en mer dynamisk prosess mellom transportvirksomhetene og departementet, og en 

tidligere politisk dialog mellom departementet og regionale myndigheter.  

 

I lys av omorganisering og flytting av ansvar for sams vegadministrasjon til 

fylkeskommunene og gjennomføring av regionreformen er det behov for større involvering 

av politisk nivå i fylkeskommunene og de største bykommunene tidligere i planprosessen.  

SD har bl.a. opprettet en politisk kontaktgruppe for å sikre god dialog med regional og lokal 

forvaltning. Kontaktgruppen består av politisk nivå i fylkeskommunene, KS, de største 

bykommunene og Sametinget. Kontaktgruppen ledes av SD. Det har vært et møte i 

startfasen av planprosessen. Videre et møte som oppfølging av leveransene av innspillene 

10. mai på store og viktige transportutfordringer. Det legges også opp til et møte i etterkant 

av fylkeskommunen sine innspill til prioriteringer av investeringstiltak våren 2020.  

 

SD har så langt ikke avklart om det vil bli sendt ut offentlig høringsdokument til NTP før 

behandling i Stortinget våren 2021. Det er grunn til å anta at Nordland fylkeskommune vil få 

anledning til å fremme sine innspill i forbindelse med Stortingsbehandlingen av NTP. 

 

Beskrivelse: 

Salten gjorde følgende vedtak i SR-sak 20/19: 

1. Salten Regionråd vedtar arbeidsgruppens forslag til tre-årig samferdselsprosjekt med 

følgende fokus; 

Man skal gjennom et kunnskapsgrunnlag kartlegge transportbehov knyttet til gods og 

persontransport: 

- Innhente og systematisere ei næringskartlegging som utløser samferdselsbehov 

- Innhente og systematisere framtidig næringsliv som utløser et samferdselsbehov 

- Kartlegge reisemønsteret til innbyggerne i Salten i forhold til bo-, arbeidspendling 

og servicefunksjon, herunder 

o Persontrafikk 

o Kollektiv 

o Privatbil 

o Gang og sykkel 

- Kartlegge flaskehalser – utbedringsbehov og behov for nye traseer 

- Kartlegge ådt; jobb, reiseliv, servise, næringstransporter (tung lett), 

samfunnssikkert 

- Kartlegge ulykkesstatistikk 

2. Prosjektet anbefales finansiert gjennom Iris-fondet med 4 millioner over tre år. 

3. Salten Regionråd fastholder tidligere innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) og ber 

om at prosjekter som allerede ligger inne i NTP prioriteres, og hvor følgende legges 

til grunn for Nasjonal Transportplan 2022 – 2033: 
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1. E6 Ulvsvågskaret – tunnel 

2. E6 Sørfold – ny trasè 

3. Prosjektet «Fra bru til bru» - Omlegging av E6 og RV 80 ut av Fauske 

sentrum, samt utbedring av strekningen Nordvika – Sagelva på RV 80 og 

omlegging av trafikken i tunnel på Tverlandet. 

4. E6 Kråkmo Sør 

4. Prosjektet «FV 17 Kryssing av Holandsfjorden» bes vurdert innarbeidet i NTP 

grunnet høg kostnadsramme. Prosjektet hører normalt inn under Regional 

Transportplan. 

 

I tillegg til å prioritere konkrete prosjekter, ble følgende prinsipper for prioritering av 

samferdselsprosjekter vedtatt i SR-sak 03/19: 

1) Salten Regionråd tar saken til orientering. 

2) Følgende prinsipper for prioriteringer av samferdselsprosjekter vedtas, i tillegg til 

følgende leseveiledning: 

1. Liv, helse og samfunnssikkerhet 

2. Verdiskaping 

3. Klima og miljø 

4. BAS – Bo-, arbeid- og serviceregion 

5. Fritid 

3) Leseveiledning: 

- Langsiktig og strategisk jobbing skal ha prioriteringslisten som basis. Dette 

gjelder særlig ved innspill til NTP og RTP. 

- Få mest mulig samferdselsmidler til Salten. 

- Målet er å knytte Salten tettere sammen som en serviceregion og etablere 

stabile bo- og arbeidsmarkedsområder. Samferdselsprosjekt som fremmer 

denne tanken må støttes av regionrådet. 

- Helhetstenkning for Salten, Nordland og Nord-Norge er en grunntanke som 

bør gjøre oss til bevisste pådrivere for nye samferdselsløsninger i Salten. 

4) Styret bes å jobbe videre med saken i henhold til de innspill som framkom i møtet. 

5) Forslag til prioriteringsliste legges fram i regionrådets møte i juni 2019. 

 

For å rekke innspillsfristen til Nordland fylkeskommune, fremmer styret innspill til NTP den 

25/10, med forbehold om eventuelle små justeringer i regionrådets møte den 18. – 19. 

november 2019. Regionrådet inviteres til å fatte et endelig prioritert vedtak om 

samferdselsutfordringer som Regionrådet vil fremme som vårt innspill til NTP 2022 – 2033.    
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Vurdering: 

Salten Regionråd skal i prioritert rekkefølge fremme samferdselsprioriteringer innenfor hvert 

av hovedområdene i NTP. Man bør i dette arbeidet både ta hensyn til gitte prinsipper, og 

også tenke helhet ut fra den situasjonen regionen er i. I denne sammenheng er både Bodøs 

utvikling som regionhovedstad, næringslivets utvikling og de fem prinsippene viktige for 

helheten. 

 

Det forventes strenge prioriteringer av investeringstiltak til kommende NTP, og vil derfor ha 

et sterkere søkelys på at nytten av investeringene skal økes, kostnadene skal ned og ny 

teknologi skal tas aktivt i bruk. Dette for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner og å 

få varer og tjenester fram til markedene på en effektiv, trygg og miljøvennlig måte.  

 

For å sikre effektive, trygge og miljøvennlige transportløsninger er det viktig å definere hva 

man regionalt ser som de største og viktigste utfordringene på transportområdet – både i 

dag og i fremtiden. Det er også viktig å se transportbehovene og transportløsningene i 

sammenheng, og hvordan transportformene/-løsningene kan utfylle hverandre på en best 

mulig måte. Det vil i større grad vektlegges å prioritere sammenhengende utbygginger og 

utbedringer (flere prosjekter i en portefølje) i prioriterte transportkorridorer, større 

geografiske områder og/eller byområdene i et regionalt- og næringsmessig perspektiv. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 25. oktober 2019 under Styre-sak 58/19. Styrets innspill er 

sendt til Nordland fylkeskommune med forbehold om eventuelle små justeringer i 

regionrådets møte. Styret legger den den frem for regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan bestående av de ti kommunene Beiarn, 

Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. 

Salten er Nord-Norges største region med i overkant av 83 000 innbyggere og vertskap for 

flere viktige næringer, blant annet sjømatnæringen, landbruk, kraft og industri og reiseliv. 

Salten utgjør en sterk og viktig motor i Nordland og er en av de mest verdiskapende 

regionene i Nord-Norge. Bodø og Fauske er begge bykommuner og viktige 

transportknutepunkt.  

Nordland er et av Norges største eksportfylker og en region i sterk vekst. En moderne og 

godt fungerende infrastruktur er avgjørende for å tilrettelegge for dagens eksport og den 

forventede økningen i framtiden. God infrastruktur vil ha stor betydning for verdiskapingen 

og vil tilrettelegge for og kunne skape nye arbeidsplasser og øke attraktiviteten til 

landsdelen. At Nord-Norge er viktig for verdiskapningen i Norge vises særlig ved den 

planlagte økningen i sjømatnæringen. Innen få år er det ventet inntil en sjudobling i 

sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Det vil kreve betydelige investeringer i 

samferdselssektoren for å tilrettelegge for denne økte verdiskapningen. 

Salten Regionråd er opptatt av å styrke kommunikasjoner og samferdsel så vel internt i 

regionen som ut av regionen og viser til Saltenstrategiene der det fremgår at: «Gode 

kommunikasjonsløsninger og en velutviklet infrastruktur er viktige forutsetninger for ei positiv 
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utvikling av enkeltkommuner og regionen som helhet.» Salten Regionråd skal arbeide for 

knytte regionen tettere sammen. 

Behovene for vedlikehold, fornying og nye infrastrukturprosjekter i regionen er så store at 

Salten Regionråd innledningsvis vil understreke at det er behov for at det stilles til 

disposisjon en høy ramme for NTP i perioden 2022 – 2033. 

Salten Regionråd har vedtatt følgende prinsipper for prioritering av samferdselsprosjekter 

(SR-sak 03/19): 

1. Liv, helse og samfunnssikkerhet 

2. Verdiskaping 

3. Klima og miljø 

4. BAS – Bo-, arbeid- og serviceregion 

5. Fritid 

Til grunn for våre prioriteringer ligger de vedtatte prinsippene som skal bidra til; 

- Langsiktig og strategisk jobbing skal ha prioriteringslisten som basis. Dette 

gjelder særlig ved innspill til NTP og RTP. 

- Få mest mulig samferdselsmidler til Salten. 

- Helhetstenkning for Salten, Nordland og Nord-Norge er en grunntanke som 

bør gjøre oss til bevisste pådrivere for nye samferdselsløsninger i Salten. 

- Målet er å knytte Salten tettere sammen som en serviceregion og etablere 

stabile bo- og arbeidsmarkedsområder. Samferdselsprosjekt som fremmer 

denne tanken støttes av regionrådet. 

Salten Regionråd ønsker på denne bakgrunn å fremme følgende i forbindelse med 

rulleringen av Nasjonal transportplan (NTP) 2022 – 2033: 

Salten Regionråd fastholder tidligere innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) og ber 

om at prosjekter som allerede ligger inne i NTP prioriteres, og hvor følgende legges til 

grunn for Nasjonal Transportplan 2022 – 2033: 

Overordnet prioritering: 

1. En helhetlig oppgradering av stamvegnettet (E 6 og RV 80) 

2. Utbygging av Bodø Nye Lufthavn 

3. Oppgradering av Nordlandsbanen og styrking av tilbudet på Nordlandsbanen og 

Saltenpendelen 

4. Re-etablering av Nord-Norgelinja 

5. Innlemme Bodø i Byvekstavtale med Staten 

 

1. Helhetlig oppgradering av stamvegnettet (E 6 og RV 80): 
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E6 er Nord-Norges «navlestreng» til resten av landet og eneste sammenhengende 

vegforbindelse gjennom Nord-Norge. E6 er den transportåren som binder Nord-Norge 

sammen fra nord til sør. E6 fra Fauske til Narvik er også en del av forbindelsen via 

fergesambandet E 10 til Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Fergesambandet Bognes – 

Lødingen er det mest trafikkerte over Vestfjorden. 

Nord-Norge vil ha økt betydning for norsk verdiskapning og kan løfte norsk verdiskapning og 

eksport i ti-årene framover. Norge som nasjon kan gå glipp av store økonomiske verdier i 

økt inntjening og eksport, som følge av at stamvegnettet ikke er av tilfredsstillende standard. 

Et eksempel er dersom vegen gjennom Sørfold må stenges som følge av en tunellbrann jf. 

Brunostbrannen i Tysfjord. Ved en slik hendelse er eneste omkjøringsmulighet via Lofoten 

eller Sverige som tar 11 – 12 timer. Vegen er særdeles viktig både for persontrafikk og 

næringstransport og eneste veg som binder nord og sør sammen. Det er spesielt viktig at E6 

gis en sammenhengende god standard og gis høg prioritet i neste NTP. Salten Regionråd er 

derfor svært tilfreds med at ny trasé gjennom Sørfold ligger inne i alle rammer i dagens NTP, 

og ber om at dette opprettholdes også i neste NTP. 

Salten Regionråd ønsker samtidig å understreke viktigheten av gode tilknytninger til 

hovedferdselsårene for å få varene ut til et større marked. Vi ber derfor Nordland 

fylkeskommune om å anmode Samferdselsdepartementet å legge inn en «sekkepost» i 

neste NTP som kan bidra til å ta ned etterslepet på vedlikehold på viktige fylkesveger for 

næringstransport.  

 

Salten Regionråd ønsker på denne bakgrunn å fremme følgende 

samferdselsprioriteringsliste på veg: 

Prioriteringer for perioden: 2022 – 2033 (investeringer / transportløsninger): 

1. E6 Ny trasé gjennom Sørfold (Tunneler og ny trasé) [Prinsipp 1, 2 og 4] 

2. E6 Ulvsvågskaret tunnel (Mørsvikbotn – Ballangen KVU) [Prinsipp 1, 2 og 4] og E6 

Kråkmo Sør (Prinsipp 1, 2 og 4) 

3. Prosjektet «Fra bru til bru» E6 og RV 80 [Prinsipp 1, 2, 3 og 4] 

4. E6 Sørelva – Borkamo (Ny trasé) (Prinsipp 1 og 2) 

Prosjektet «FV 17 Kryssing av Holandsfjorden» bes vurdert innarbeidet i NTP grunnet høg 

kostnadsramme. Prosjektet hører normalt inn under Regional Transportplan. 

 

1. E6 Ny trasé gjennom Sørfold (Tunneler og ny trasé)  

[Prinsipp 1, 2 og 4] 

Ny trasé gjennom Sørfold ligger inne i alle rammer (lav, middels og høg) i dagens 

NTP 2018 – 2029 og har høg nasjonal prioritet etter at EU har fattet vedtak om 

sikkerhetskrav til tuneller (tunellsikkerhetsforskriften). I dagens NTP legges det til 

grunn at det skal bevilges 500 millioner kroner til prosjektet i perioden 2018-2023, og 

at resterende midler bevilges i perioden 2024-2029. Den totale kostnaden for 

prosjektet er beregnet til 8500 millioner kroner. Bevilgningene må følges opp 

gjennom neste NTP 2022 – 2033, slik at vi sikrer en snarlig igangsetting av 

prosjektet. 
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Strekningen er svært trafikkfarlig og en lang flaskehals som hindrer fri bevegelse for 

et stadig økende antall vogntog. Dette er også en strekning som er viktig for å binde 

Nord-Norge sammen med resten av landet. Dagens tuneller er ikke innenfor 

standard. Manglende midtstripe og vanskelige kjøreforhold øker potensialet for 

ulykker; 

a. Dagens vogntog sliter med å passere hverandre i flere av tunellene.  

b. Beredskapen i forhold til brann er ikke tilfredsstillende på plass.  

c. Dersom en får en situasjon med brann i en av tunellene, risikerer vi en stengt 

E6 i lang tid – jf. brunostbrannen i Tysfjord.  

Dagens tunneler oppfyller ikke, verken dagens nasjonale krav, eller EUs krav til 

sikkerhet i forhold til tunneler. Herunder slukkemuligheter, rømningsmuligheter, 

samband, bredde/høyde og kurvatur. Det er krav om fullverdig sikkerhetsutrustning 

innen 2019. Strekningen har i dag store utfordringer i forhold stigninger og kurvatur. 

Ca. 5 km av veien har stigning på 8 %. Av de 16 tunnelene er det 10 tunneler som 

ikke tilfredsstiller dagens veinorm i forhold til kurvatur og/eller stigninger. Her er 

Kobbskar-tunellen, som er 4 457 meter lang, spesielt utfordrende i forhold til 

sikkerhet på grunn av kombinasjonen lengde og stigningsforhold. Denne 

kombinasjonen øker sannsynligheten for brann i bremser i større kjøretøy. 

Dersom en skulle få en hendelse i en av tunnelene har en kun omkjøringsmuligheter 

via Lofoten eller Sverige (anslått til 11 timers omkjøring). En slik situasjon vil være 

utfordrende i forhold til samfunnssikkerheten, og Sørfold kommune vil bli spesielt 

hardt rammet, men også nabokommuner nord for Sørfold og i realiteten store deler 

av Nord-Norges vil være svært utsatt i en slik situasjon. For landsdelen vil dette ha 

dramatiske konsekvenser for reisende og næringsliv, og i forhold til å binde sammen 

landet vil en slik situasjon, der E 6 er stengt over lang tid, skape en uholdbar 

situasjon. Vi viser til «brunostbrannen» på RV 827 i Brattlitunnelen i Tysfjord, der det 

tok 22 måneder å få utbedret skadene.  

Ut fra en vurdering i forhold til trafikkfare, framkommelighet og sårbarhet for 

hele landsdelen ber vi om at bygging av ny E6 gjennom Sørfold iverksettes og 

realiseres snarest. Den nye vegen vil bli 11 kilometer kortere enn dagens E6, og 

reisetida mellom Fauske og Narvik reduseres med inntil 25 minutter. 

Fram mot ny NTP foreligger vil det være viktig å bruke tiden til detalj-planarbeid og 

prosjektering og avklaring av eiendomsforhold, slik at en ikke mister framdrift i 

prosjektet. Det haster i forhold til EU sine bestemmelser å få realisert prosjektet slik 

at vi får en nasjonal stamveg med en standard som ikke er til fare for liv, helse og 

samfunnssikkerheten.  

 

2. E6 Ulvsvågskaret tunnel (Mørsvikbotn – Ballangen KVU) [Prinsipp 1, 2 og 4] og 

E6 Kråkmo Sør (Prinsipp 1, 2 og 4) 

E6 Ulvsvågskaret har lenge stått på vent og ligger inne i siste periode i dagens NTP 

2018 – 2029. Det er gjennomført KVU for strekningen E6 Mørsvikbotn – Ballangen 

og det er nå på tide at strekningen gis prioritet og utbedres. Strekningen er ikke 

trafikksikker og fremstår som en alvorlig flaskehals på dagens E6. Den er svært 

ulykkesbelastet, særlig på vinterstid, og særlig utfordrende i 

beredskapssammenheng. Strekningen er krevende for yrkes-/vogntogtrafikken med 



SR-sak 45/19   Side: 8 av 14  

Arkiv: sr-sak 4519 - samferdsel i salten - (ntp) i salten Utskriftsdato: 31.10.19 Sign: kbp  

mange utforkjøringer og utfordringer på grunn av kurvatur. På vinterstid er det 

tungtransport-sjåfører som nekter å kjøre strekningen fordi de opplever den som så 

utfordrende at den er en fare for liv, helse og samfunnssikkerheten. 

Fergesambandet Bognes – Lødingen er det mest trafikkerte over Vestfjorden, og E6 

Ulvsvågskaret må ses i sammenheng med dette. Når Tjernfjellet er ferdig realisert vil 

E6 over Hamarøy og Sørfold og videre over Tjernfjellet være den korteste 

vegstrekningen ut mot Europa. 

Planprogrammet for regulering av strekningen har vært ute på høring og skal 

behandles i Hamarøy kommunestyre den 31.oktober. Etter planen vil 

reguleringsplanarbeidet ta ca.1 år, med plan om stadfesting av reguleringsplanen 

våren 2021. Det viktigste nå er å ferdigstille reguleringsplanarbeidet samt å følge opp 

mot NTP ift bevilgninger, slik at Ulvsvågskaret ikke «faller» ut av NTP 2022 – 2033. 

Når det gjelder Kråkmo Sør er dette det prosjektet som er kommet kortest i 

planlegging og utredning, og det gjenstår mye planarbeid før spaden kan stikkes i 

jorda. Det er likevel viktig å tenke helhetlig utbygging av hele E6 slik at stamvegnettet 

rustes opp til å tilfredsstille kravene til en moderne vei og behovet for 

regionforstørrende tiltak som så absolutt er tilstede. Kråkmo Sør bør derfor ses i 

sammenheng med både E6 Ulvsvågskaret og E6 Ny trasé gjennom Sørfold, og 

utbedres i sammenheng med disse prosjektene. 

 

3. E6 og RV 80 Prosjektet «Fra Bru til Bru»  

[Prinsipp 1, 2, 3 og 4] 

RV 80 er Nord-Norges mest trafikkerte riksveg med og eneste veg inn til Bodø. 

Vegen har en ÅTD i størrelsesorden 20 000 og er sterkt ulykkesbelastet.  

Prosjektet «Fra Bru til Bru» omhandler en omlegging av E6 og RV 80 ut av Fauske 

sentrum, utbedring av strekningen Nordvika – Sagelva langs RV 80 og en omlegging 

av trafikken i tunnel gjennom Tverlandet. Prosjektet er viktig både i forhold til liv, 

helse og samfunnsikkerhet, men også i forhold til klima/miljø og for bo- og 

arbeidspendling i regionen.  

En viktig del av prosjektert er omleggingen av E6 og RV 80 utenfor Fauske sentrum. 

Vegen gjennom Fauske sentrum har i dag en ÅDT på om lag 12 000 biler, hvorav 10 

% er tungtransport. Dette er ikke akseptabelt verken i forhold til trafikale, 

miljømessige eller sikkerhetsmessige hensyn. En omlegging ut av Fauske sentrum er 

også et viktig trafikksikkerhetstiltak for å sikre trygg skolevei til nye Vestmyra 

grunnskole i Fauske. 

Salten Regionråd anmoder om at prosjektet gis prioritet da dette er Nord-Norges 

sterkest trafikkerte riksveg. 

 

4. E6 Sørelva – Borkamo (Prinsipp 1 og 2) 

E6 Sørelva – Borkamo har «gått» inn og ut av NTP i en 20 års periode, og har hele 

tiden vært sett i sammenheng med Tjernfjelltunnelen. Salten Regionråd forutsetter nå 

at det raskt bevilges penger til å foreta en utbedring på strekningen Sørelva – 
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Borkamo (E6) ved bruk av tunnelmasser fra Tjernfjelltunellen, som ble åpnet 17. 

oktober 2019.  

Som en del av Tjernfjelltunnel-prosjektet bygges det en 800 m lang strekning av den 

nye E6-trasèen ved Storjord. Dette må nå følges opp med videre utbygging av E6 

nord og sør for denne. Tunnelmassene fra Tjernfjellet er allerede lagt ut langs ny E6-

trase (hovedsakelig på strekningen Storjord-Viskis) og bør nyttiggjøres raskest mulig 

for å få en effektiv utnyttelse av disse.   

Det foreligger allerede vedtatte reguleringsplaner for strekningene Borkamo-Storjord 

(vedtatt 2017) og Storjord-Viskis (vedtatt 2015). Reguleringsplan for den siste 

strekningen Sørelva-Viskis er ferdig utarbeidet. Den har vært på høring skal endelig 

vedtas høsten 2019. 

Det er viktig å ha sammenhengende vegstrekninger av god kvalitet, og det er svært 

uheldig når strekningen Sørelva-Borkamo framstår som en flaskehals. Når 

Tjernfjelltunnelen nå er åpnet vil det være god standard på RV 77 fram til den møter 

E6 på Storjord. Likeledes er det god standard på E6 både sør og nord for parsellen 

E6 Sørelva-Borkamo.  

 

Prosjektet «FV 17 Kryssing av Holandsfjorden» bes vurdert innarbeidet i NTP grunnet 

høg kostnadsramme. Prosjektet hører normalt inn under Regional Transportplan. 

 

2. Utbygging av Bodø Nye Lufthavn: 

Bodø Lufthavn er Norges sjette største lufthavn med om lag 1.7 millioner passasjerer årlig 

og har en betydelig årlig vekst. Lufthavnen er et svært viktig transportknutepunkt som binder 

Nordland sammen med resten av landet og verden for øvrig. Målet er at den nye lufthavnen 

skal ha en kapasitet på 2,5 millioner passasjerer.  

Salten Regionråd er tilfreds med at Bodø Nye Lufthavn er besluttet realisert og at den ligger 

inne i dagens NTP. Det haster med en realisering grunnet dårlig rullebane.   

Ny adkomst til Bodø Nye Lufthavn er ikke med i de beregningene som ligger inne i 

eksisterende NTP. Det er derfor viktig at etablering av adkomstveger til ny lufthavn tas inn i 

neste NTP 2022 – 2033, ved at RV 80 bygges om ved Stormyra og vestover. 

 

 

3. Oppgradering av Nordlandsbanen og styrking av tilbud på 

Nordlandsbanen og Saltenpendelen: 

Salten Regionråd er opptatt av å styrke kommunikasjoner og samferdsel så vel internt i 

regionen som ut av regionen. Sistnevnte i forhold til å kunne frakte varene ut til markedet på 

en mest mulig effektiv måte. Dette er også et av målene i Saltenstrategiene 2016 – 2020 

hvor det blant annet heter at «Salten Regionråd skal jobbe for å øke satsingen på jernbane 

for persontrafikk og gods, herunder jobbe for økt frekvens på Saltenpendelen, utbedring av 

bane/krysningsspor mv, etablering av ERMTS og på sikt elektrifisering av Nordlandsbanen, 

samt jobbe for at Nord-Norge-linjen reetableres». 
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Bodø og Fauske er begge viktige transportknutepunkt, og en styrking av Bodø sin rolle som 

intermodal terminal for tog, sjø og bil for å legge til rette for økt transportvirksomhet via sjø 

og bane, vil være en svært viktig oppgave i fremtiden. Det samme gjelder Fauske som 

transportknutepunkt, da kapasiteten på Fauske godsterminal er sprengt og en flaskehals for 

en god og effektiv håndtering av godstransport. Salten Regionråd er derfor tilfreds med at 

Bane Nor har startet utbedringen av dagens godsterminal på Fauske og at tiltaket ligger inne 

i første seksårsperiode i Jernbanedirektoratets handlingsprogram. Dette må følges opp 

gjennom NTP og bevilgninger i tilknytning til dette. 

Flere viktige næringer er avhengig av gode og velutviklede transportårer, både langs vei, sjø 

og bane. Et eksempel er sjømatnæringen, som i dag er avhengig av en godt utbygd 

infrastruktur for å kunne transportere produktene sine ut til markedet, i den etterspurte 

kvaliteten som er fersk sjømat. God infrastruktur har stor betydning for verdiskapingen og 

innen få år er det ventet inntil en sjudobling i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Dette vil 

kreve betydelige investeringer i samferdselssektoren for å tilrettelegge for denne økte 

verdiskapningen, og her vil fremtidens satsing på jernbane spille en viktig rolle.  

Salten Regionråd er tilfreds med at Jernbanedirektoratet har som mål å innføre det nye 

digitale signalsystemet ERTMS innen 2022 på Nordlandsbanen og ber om at dette følges 

opp i NTP-sammenheng. Dette er i tråd med våre prioriteringer, og svært viktig for å kunne 

øke kapasiteten på Nordlandsbanen. 

Regionrådet er videre tilfreds med at arbeidet med å forlenge krysningssporet på Oteråga og 

på Røkland er ferdigstilt og klar til ERTMS innføres i 2022. Vi mener likevel det er viktig at 

Jernbanedirektoratet jobber målrettet for å etablere forlengede krysningsspor på Støver, i 

Valnesfjord og på Setså, i tillegg til Sukkertoppen innen 2022 (sistnevnte ligger allerede inne 

i Nasjonal Transportplan). Uten å realisere disse krysningssporene vil ikke ERTMS kunne 

utnyttes fullt ut, da det er for mange korte krysningsspor langs Nordlandsbanen som igjen gir 

begrenset kapasitet for både passasjerer og gods. Med en reetablering av Nord-Norge linjen 

(containerbåt fra Bodø og videre nordover) er det et behov for å redusere framføringstiden 

av godset mellom Bodø og Alnabru. Dette er omtalt i eget punkt. Salten Regionråd ber 

Samferdselsdepartementet gi Jernbanedirektoratet i oppdrag å utrede antall 

krysningsspor, lokalisering av disse og planlegging av disse. Dette arbeidet haster da 

krysningssporene må bygges og forlenges innen 2022 i tråd med at ERTMS innføres, 

og vi ber om at arbeidet gis høg prioritet.  

For Saltens innbyggere og i et regionforstørringsperspektiv er Saltenpendelen (Bodø – 

Fauske – Rognan) et særdeles viktig transporttilbud. Saltenpendelen har siden oppstarten i 

2014, vært en formidabel suksess, og i løpet av de fire første månedene i 2017 registrerte 

NSB 21,5 millioner togreiser. Den største prosentvise økningen finner vi på pendlerruta 

mellom Rognan og Bodø. Samme strekning var også etter de første åtte månedene i 2016 

den strekningen med størst økning i landet. Salten Regionråd ber om at man gjennom neste 

NTP bidrar til en fortsatt god utvikling på Saltenpendelen gjennom økt frekvens med flere 

avganger, og ved å etablere en tidligere avgang fra Bodø til Rognan på morgenen. På 

denne måten vil Saltenpendelen bli en god pendlerrute også for jobbreisende som pendler 

fra Bodø til Fauske og Rognan. Når ERTMS er innført i 2022, bør man også ha som mål å 

forlenge enkelte avganger til Røkland. 

Nordlandsbanen er den lengste togstrekningen i Norge som i dag driftes med dieseldrevne 

lokomotiv, og bør så raskt som mulig over på mer miljøvennlig drivstoff. Utviklingen innen 



SR-sak 45/19   Side: 11 av 14  

Arkiv: sr-sak 4519 - samferdsel i salten - (ntp) i salten Utskriftsdato: 31.10.19 Sign: kbp  

transportsektoren har en målsetning om nullutslipp for alle transportformer. Vi kan ikke 

akseptere at Nordlandsbanen skal fortsette å trafikkeres av tog som bruker diesel som 

drivstoff. Vi ber derfor om at Nordlandsbanen vurderes som teststrekning for følgende: 

- Bi-modale lokomotiver, dvs. lokomotiver som har fullverdig el. og dieseldrift i samme 

lok.  

- Nordlandsbanen (Saltenpendelen) etableres som teststrekning for hydrogentog. 

I Meløy kommune i Salten gjøres det nå en satsing på produksjon av hydrogen og oppstart 

av en ny hydrogenfabrikk i Glomfjord med produksjon på inntil seks tonn daglig. Hydrogenet 

skal bli til drivstoff på vei, bane og til sjøs og skal også brukes til industriformål. I den 

forbindelse vil Saltenpendelen være en god teststrekning for hydrogentog.  

Bodø ønsker å bli en foregangsby for hydrogen, og et samarbeid mellom Meløy og Bodø 

kommuner og Jernbanedirektoratet, vil kunne bidra til at man får testet ut fremtidens 

jernbaneløsninger gjennom å etablere passasjertog på hydrogen på Saltenpendelen. Salten 

Regionråd ber Nordland fylkeskommune anmode Samferdselsdepartementet å jobbe for at 

Saltenpendelen kan bli en nasjonal teststrekning for hydrogentog i Norge. 

 

Salten Regionråd ønsker på denne bakgrunn å fremme følgende 

samferdselsprioriteringsliste på jernbane: 

 

1. ERTMS må etableres og innfases innen 2022, jf. Jernbanedirektoratets 

handlingsprogram. 

2. Nye krysningsspor (Støver, Valnesfjord og Setså samt Sukkertoppen på Saltfjellet) 

etableres innen 2022. Salten Regionråd ber Jernbanedirektoratet snarest å utrede 

antall krysningsspor, lokalisering av disse og planlegging av disse.  

3. Ferdigstille utvidelser og utbedringer av godsterminalen på Fauske 

4. Utbedringer av godsterminalen i Bodø (havne- og jernbaneterminalene må koples 

sammen). Styrking av Bodø sin rolle som intermodal terminal for tog, sjø og bil og 

legge til rette for økt transportvirksomhet via sjø og bane. 

5. Nordlandsbanen som teststrekning for etablering av hydrogentog 

6. Økt vedlikehold og oppgradering av linje 

7. Tidligere morgenavgang fra Bodø - Rognan 

8. Etablere enkelte avganger på Saltenpendelen til og fra Røkland 

9. Flere avganger i løpet av dagen mellom Rognan og Bodø, på sikt timesfrekvens 

10. Sidespor til Sørfold havn og på sikt realisering av Nord-Norgebanen 

 

Øvrige tiltak: 

Reinpåkjørsler 

Vinteren 2017/18 var preget av mange dyrepåkjørsler langs Nordlandsbanen, noe som først 

og fremst er en tragedie for dyrene og for reineierne. Dette har også en negativ konsekvens 

for togtrafikken, da slike påkjørsler bidrar til å redusere punktligheten og framkommeligheten 

lang Nordlandsbanen. Salten Regionråd ber om at arbeidet med utbygging av reingjerder 

langs Nordlandsbanen fortsetter og intensiveres. 

Wifi langs Nordlandsbanen 
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Salten Regionråd ber om at det jobbes for å etablere en stabil Wifi langs Nordlandsbanen. 

Det er i dag i beste fall liten eller ingen tilgang til Wifi langs Nordlandsbanen, noe som 

oppleves som en ulempe for de som velger å reise med tog. Vi ber om at det etableres stabil 

tilgang til Wifi langs hele Nordlandsbanen, i første omgang på Saltenpendelen, slik at de 

som pendler har tilgang til trådløst internett på hele denne strekningen.  

 

4. Re-etablering av Nord-Norgelinja: 

Det har i mange år vært stort fokus nasjonalt på å overføre gods fra vei til sjø og bane. I 

riksrevisjonens rapport fra februar 2018 slås det fast at målet om overføring av 

godstransport fra vei til sjø og bane på transport av stykkgods på strekninger over 300 

kilometer ikke er nådd. Videre pekes det på at myndighetene ikke har klart å styrke 

konkurranseevnen til sjø- og jernbanetransport sammenliknet med veitransport. 

Havnene er i den nasjonale havnestrategien gitt en sentral rolle i arbeidet med å få til økt 

overføring av gods til sjø. I Bodø er jernbaneterminalen og havneterminalen plassert helt 

inntil hverandre og gir store muligheter for overføring av gods og etablering av en effektiv 

intermodal godskorridor som binder sammen Nord-Norge med Oslo og kontinentet. En 

godskorridor mellom Tromsø og Oslo, som kombinerer båt Tromsø – Bodø og jernbane 

Bodø – Oslo, bør etableres med utgangspunkt markedets krav til effektiv transport av gods. 

Dette kan man oppnå med en samordnet og felles satsing på tvers av transportformene hvor 

man understøtter næringslivets behov for rask framføringstid for godset. Undersøkelser 

gjennomført av Transportutvikling (2015) og Rambøll (2018) viser at en denne 

godskorridoren årlig vil kunne flytte mer enn 25 000 vogntog fra veien, noe som ifølge 

beregninger fra Transportøkonomisk Institutt (2015) vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på 

200 millioner kroner årlig.  

Kjøreveien mellom Oslo og Tromsø er på 1643 km. Jernbanestrekningen mellom Oslo og 

Bodø er landets lengste jernbanestrekning på 1282 km og består av Nordlandsbanen (729 

km) og Dovrebanen (553 km). En forutsetning for at godset på denne strekningen skal 

flyttes fra vei til sjø og bane er at godset fraktes effektivt (raskt) på jernbanen, samt at 

koblingen mellom jernbane og båt i Bodø skjer sømløst. Godstoget mellom Oslo og Bodø 

bruker i 2019 22 timer og 47 minutter. I 2002 ble den samme strekningen tilbakelagt på 20 

timer og 37 minutter, mens den motsatt vei (Bodø – Oslo) gikk unna på 19 timer og 20 

minutter. På strekningen mellom Oslo og Bodø bruker altså godstoget 2 timer og 10 minutter 

lengre i 2019 enn det gjorde i 2002! I denne perioden er det i tillegg gjennomført flere 

veiprosjekter som har gitt ytterligere økt konkurransekraft for veitransport til fordel for 

jernbane (og båt).  

Dersom det skal være realisme i målet om å overføre gods fra vei til sjø og bane må det 

synliggjøres en klar og tydelig satsing for mer gods på jernbanen. Det er et krav å få ned 

framføringstiden på jernbane mellom Oslo og Bodø, på sikt til under 18 timer.   

For å få ned framføringstiden må følgende prioriteres: 

- Nytt signalsystem (ERTMS) må innføres på Nordlandsbanen som planlagt innen 

2022. 

- Nordlandsbanen nord for Mo i Rana må kunne betjene 600 meter lange godstog helt 

til Bodø. Det må prioriteres å bygge nye kryssingsspor for 600 meter lange godstog. 
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Ifølge Jernbanedirektoratets godsstrategi NTP 2022-2033 må dette prioriteres på 

Saltfjellet (Sukkertoppen) og på Vudu (mellom Stjørdal og Skogn). Begge disse 

krysningssporene må bygges ut tidlig i perioden slik at ikke framføringstiden på 

Nordlandsbanen økes som følge av den planlagte innføringen av halvtimesintervall 

for persontrafikken mellom Trondheim og Steinkjer. 

- Stasjonene på Fauske og i Bodø må bygges ut til å kunne ta imot lange godstog. 

- Arbeidet med å øke kapasiteten på Dovrebanen må fortsette slik at det kan kjøre 

flere 600 meter lange godstog mellom Oslo og Trondheim. En økt kapasitet på 

Dovrebanen vil være positivt for Nordlandsbanen.  

- Prioriteringsreglene mellom gods- og persontog må endres. Salten Regionråd 

foreslår at det innføres katalogruter for godstog, hvor godstog mellom Oslo og Bodø 

gis høy prioritert og at dette defineres for en lengre periode enn det nåværende 

årsintervallet, hvor årlig ruteplan fastsettes etter jernbaneforskriften. En slik innføring 

av katalogruter er beskrevet i punkt 3.3 i Jernbanedirektoratets hovedrapport 

Godsstrategi NTP 2022-2033 

 

Det er et krav at det etableres en planskilt krysning mellom jernbane og havn i Bodø. 

I luftlinje er det ca. 350 meter mellom jernbaneterminalen og terminalkaien i Bodø havn. 

Disse to områdene deles av en sterkt trafikkert vei, Jernbaneveien, som i 2014 hadde en 

trafikk på 11 500 ÅDT. Trafikken i området er forventet å vokse på grunn av omlegging i 

trafikkmønsteret i omkringliggende veier. 

For at containere skal fraktes effektivt og uten store omlastingskostnader mellom jernbane 

og båt må godset kunne kjøres direkte mellom terminalene på et område som tillater kjøring 

av kjøretøy med svarte skilter med gul skrift. Godset må kunne fraktes mellom 

jernbaneterminal og kai uten opphold for å vente på passerende trafikk.  

Dette kan i praksis løses ved at en liten strekning på Jernbaneveien løftes slik at biltrafikk, 

syklende og gående passerer over terminalområdet via en bru, mens godstransporten kan 

foregå uhindret på bakkeplan mellom jernbaneterminal og havneterminal. Dette vil gi sikker 

ferdsel for bilister, kollektivtrafikk og myke trafikanter, samtidig som det vil gi en effektiv 

logistikk på terminalområdet og øke grunnlaget for at gods overføres fra vei til bane og sjø. 

 

Det er et krav at Nordlandsbanen reduserer sine utslipp og tar i bruk ny teknologi på 

lokomotiv. 

Utviklingen innen transportsektoren har en målsetning om nullutslipp for alle transportformer. 

Vi kan ikke akseptere at Nordlandsbanen skal fortsette å trafikkeres av tog som bruker 

diesel som drivstoff. Vi ber derfor om at Nordlandsbanen vurderes som teststrekning for 

følgende: 

- Bi-modale lokomotiver, dvs. lokomotiver som har fullverdig el. og dieseldrift i samme 

lok.  

- Nordlandsbanen (Saltenpendelen) må derfor etableres som teststrekning for 

etablering av hydrogentog. 
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5. Byvekstavtaler: 
Salten Regionråd anmoder om at det åpnes opp for at flere mellomstore byområder kan 

inngå i byvekstavtalene. Bodø har trafikk - og miljøutfordringer som tilsier at det er 

formålstjenlig med et mål om nullvekst i personbiltrafikken.  

Bodø er en by i vekst og har mange trafikale utfordringer som det er behov for å løse. Det er 

viktig for Bodø å komme i posisjon til å inngå Byvekstavtale med staten.  

 

Vi viser til vedlagte innspill til NTP 2022 – 2033 fra Nettverk for nye byvekstavtaler med en 

beskrivelse av det arbeidet som Bodø kommune og fire andre mellomstore byregioner 

jobber for. Utfordringene i de mellomstore byregionene bør være en sentral del av NTP 

2022-2033, og for å kunne løse disse utfordringene, er det viktig at ordningen med 

byvekstavtaler utvides for de mellomstore byområdene. Nullvekst i personbiltrafikken må 

være et gjennomgående perspektiv selv om det er regionale forskjeller og behov. 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

 

 

Kjersti Bye Pedersen    

daglig leder    

 

 

 

Trykte vedlegg: 

Invitasjon fra Nordland fylkeskommune 

Presentasjon fra Nordland fylkeskommune i møte den 10.10.2019 

Innspill fra NFK på hovedutfordringer på transportområdet – NTP 2022 – 2033  

Innspill til NTP 2022 – 2033 fra Nettverk for nye byvekstavtaler 

Innspill NTP 2022 – 2033 fra transportetatene på utfordringer i transportkorridorer og 

byområder  
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SR-sak 46/19 NOU 2019:16 SKATTLEGGING AV 

VANNKRAFTVERK 

   

Innledning  

Den norske vannkraften har lagt grunnlag for vekst og velferd i over 100 år. 

Vannkraftproduksjon er viktig i et klimaperspektiv, og helt avgjørende for 

forsyningssikkerheten i det norske og nordiske kraftsystemet. Rammebetingelsene for 

energiproduksjonen skal på en god måte ta hensyn til verdiskaping, 

energiforsyningssikkerhet, natur og miljø og klimautfordringene.  

Salten er en stor overskuddsregion på vannkraft, og flere av kommunene i regionen er 

vertskommuner for vannkraftverk. Kommunene er også eiere av ulike energiselskap. 

 

Beskrivelse 

Finansdepartementet nedsatte et ekspertutvalg som har vurdert beskatningen av 

vannkraftverk. Ekspertutvalget ble oppnevnt 22. juni 2018 og fikk i mandat å gjøre en 

helhetlig vurdering av vannkraftbeskatningen.  

Vannkraftnæringen står overfor flere ulike ordninger som gir inntekter fra 

vannkraftproduksjon til staten, kommuner og fylkeskommuner. I tillegg til den ordinære 

selskapsskatten er det ordninger med grunnrenteskatt, naturressursskatt, konsesjonskraft, 

konsesjonsavgift og eiendomsskatt. Utvalgets hovedoppgave var å vurdere om disse 

ordningene hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren blir 

gjennomført. 

 

Vurdering 

Ekspertutvalget leverte sin utredning til Finansdepartementet 30. september 2019. 

Høringsfristen er satt til 1. januar 2020.   

Regionrådet inviteres til å drøfte saken. I diskusjonen bør man ta stilling til   

- om regionrådet bør avgi høringsuttalelse i saken  

- om energibransjen bør involveres i en eventuell høringsuttalelse fra Salten Regionråd 

 

Ole Petter Nybakk, rådmann i Beiarn kommune og medlem av Energirådet i LVK, innleder 

om saken.  
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Forslag til vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

Salten Regionråd ber Styret å følge opp saken videre i henhold til de innspill som framkom i 

møtet. 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

 

Kjersti Bye Pedersen  

daglig leder 

 

 

 

Trykt vedlegg:  

NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk 
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SR-SAK 47/19 SALTENSTRATEGIER 2020 – 2024 –

ORGANISERING OG OPPSTART AV PROSESS  

  
 Innledning 

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det 

regionale samarbeidet. Gjeldende Saltenstrategier er vedtatt for tidsrommet 2016 – 2020. 

 

Formålet med strategiplanen er å prioritere de viktigste samarbeidsoppgavene i Salten i 

kommende valgperiode, samt legge grunnlaget for utarbeidelse av konkrete 

handlingsplaner, inkludert økonomi, innenfor hvert av de prioriterte satsingsfeltene. 

 

Styret i Salten Regionråd gjorde følgende vedtak i Styre-sak 48/19: 

 

1. Styret i Salten Regionråd vedtar oppstart av planarbeid for utarbeidelse av 

Saltenstrategier for perioden 2020 – 2024. 

2. Nye Saltenstrategier skal fremkomme gjennom en rullering av gjeldende strategier, i 

henhold til saksframlegget.  

3. Det settes av inntil 200 000 kroner til gjennomføring av prosessen. Midlene tas fra 

Styrets disposisjonsfond. Daglig leder får mandat til å iverksette jobben med å 

innhente ekstern bistand. 

4. Endelig organisering av prosessen vedtas i regionrådets møte i november 2019. 

 

 

Bakgrunn 

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det 

regionale samarbeidet. Gjeldende Saltenstrategier er vedtatt for tidsrommet 2016 – 2020. 

Strategiplanen skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet i perioden. 

 

 

Prosessens omfang 

I forrige runde bistod Essensi AS regionrådet i prosessen etter anbudsprosess til tre aktører. 

 

Det ble den gang nedsatt en administrativ arbeidsgruppe bestående av Salten Regionråd, 

Nordland fylkeskommune, NHO Nordland, Nord Universitet, Nordlandsmuseet, 

Næringsnettverket i Salten og Rådmannsutvalget. Det ble gjennomført til sammen tre møter 

i arbeidsgruppen.  

 

Det ble også gjennomført en innspillskonferanse med bred deltakelse fra ulike aktører, bl.a. 

kommunene i Salten, de Interkommunale selskapene i Salten, Statskog, aksjonsgruppen for 

Nord-Norgebanen, KUN, RKK Salten, næringsforeninger og næringsselskap. 

Styret (da Arbeidsutvalget) var styringsgruppe for arbeidet og hadde strategiplanen til 

behandling i flere møter. 
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Formålet er som følger: 

1. Å utvikle et godt og velegnet styringsdokument for utvikling av Salten som region for 

kommende fireårsperiode  

2. Å sikre god forankring omkring mål og strategivalg for utvikling av Salten 

3. Sikre at næringsliv, offentlige virksomheter og organisasjonsliv i regionen får god 

anledning til å spille inn sine vurderinger 

 

Det skal ikke lages en helt ny strategiplan, men eksisterende plan skal fornyes og spisses 

ytterligere.  

Det skal gjøres nødvendige forbedringer/endringer i nåværende plan som skal ende opp i et 

godt og velegnet styringsdokument for utviklingen i Salten i kommende fireårsperiode. 

 

Organisering av prosessen 

Regionrådet er overordnet ansvarlig for gjennomføringen av prosessen.  

Styret oppnevnes som styringsgruppe. 

Daglig leder oppnevnes som prosessleder som skal forestå styringsgruppen i sitt arbeid, 

samt ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av selve strategidokumentet.   

Det er behov for å engasjere en ekstern konsulent til å bistå i prosessen og i utarbeidelsen 

av strategidokumentet.  

Det tas sikte på å gjennomføre et strategiseminar for sekretariatet og styret tidlig vinter 

2020. 

 

Medvirkning og forankring 

Viktige bidragsytere i arbeidet med ny strategiplan vil være politisk og administrativ ledelse i 

kommunene i Salten, ungdomsrådene, og ulike samfunnsaktører som virkemiddelapparat, 

næringsliv, universitet/FoU og andre aktører det er hensiktsmessig å involvere i forhold til 

prosessen og den regionale utviklingen. 

 

Framdriftsplan 

1. Det sendes ut forespørsel til minimum tre eksterne aktører om bistand i prosessen 

med sikte på å igangsette prosessen høsten 2019. Øvre økonomiske ramme settes 

til 200 000 kroner. 

2. I samråd med ekstern konsulent og styringsgruppen utarbeides eksakt framdriftsplan 

og forslag til prosess. 

a. Internt seminar i sekretariatet og styret tidlig vinter 2020. 

b. Underveissak til regionrådets møte i februar 2020.  
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3. Saken sendes til kommunene for innspill og behandling våren 2020.  

4. Sluttbehandling av strategiplanen skjer i regionrådets møte i juni 2020. 

 

Ressursbruk og finansiering 

Det settes av inntil 200.000,- til utarbeidelse av Saltenstrategier for perioden 2020-2024, til 

ekstern bistand. 

Midlene tas fra Styrets disposisjonsfond. Disponible midler er pr. 25.10.2019 kr.1.497.150,-.  

 

 

Vurdering 

Nye Saltenstrategier skal vedtas og iverksettes i løpet av høsten 2019 / våren 2020. 

Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i 

utgangspunktet hvert fjerde år når nytt regionråd oppnevnes. Strategiplanen skal bidra til å 

klargjøre fokus for det regionale samarbeidet i perioden. 

 

Sekretariatet anbefaler at det legges opp til en rullering av gjeldende Saltenstrategier i 

henhold til forslag i saksframlegget. 

 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 25. oktober 2019 under Styre-sak 59/19 og legger den den 

frem for regionrådet med følgende 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Salten Regionråd vedtar oppstart av planarbeid for utarbeidelse av Saltenstrategier 

for perioden 2020 – 2024. 

2. Nye Saltenstrategier skal fremkomme gjennom en rullering av gjeldende strategier, i 

henhold til saksframlegget.  

3. Det settes av inntil 200 000 kroner til gjennomføring av prosessen. Midlene tas fra 

Styrets disposisjonsfond. Daglig leder får mandat til å iverksette jobben med å 

innhente ekstern bistand. 

4. Prosessen organiseres på følgende måte: 

a. Regionrådet er overordnet ansvarlig for gjennomføringen av prosessen.  

Styret oppnevnes som styringsgruppe. 

b. Daglig leder oppnevnes som prosessleder som skal forestå styringsgruppen i 

sitt arbeid, samt ha det overordnede ansvaret for utarbeidelse av selve 

strategidokumentet.   
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c. Det er behov for å engasjere en ekstern konsulent til å bistå i prosessen og i 

utarbeidelsen av strategidokumentet.  

d. Det tas sikte på å gjennomføre et strategiseminar for sekretariatet og styret 

tidlig vinter 2020. 

 

 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

 

Kjersti Bye Pedersen    

daglig leder    

 

 

 

Trykt vedlegg: 

Saltenstrategier 2016 – 2020  
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SR-SAK 48/19 NY KOMMUNELOV – ENDRINGER FOR § 27-

SELSKAPENE / SAMARBEIDENE  
  

 

Innledning 

Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen 

videreføres, men i endret form. 

 

Salten Regionråd er organisert etter kommunelovens § 27, og må omdanne seg til et 

interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til en annen selskapsform. Vi har en 

overgangsperiode på 4 år til å omdanne til ny lovlig enhet – uavhengig av innhold i dagens 

samarbeid. 

 

Bakgrunn 

Etter at kommuneloven ble vedtatt 8. juni 2018 er det klart at § 27 samarbeidsformen 

videreføres, men i endret form. 

 

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller 

interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller 

SA) senest fire år etter at kommuneloven har tredd i kraft. Loven trer i kraft nå høsten 2019. 

 

Det er kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene som selv må treffe 

vedtak om omdanning til ny selskapsform og vedta ny samarbeidsavtale (eller 

selskapsavtale om man velger omdanning til IKS). 

 

Beskrivelse 

Om kommunalt oppgavefellesskap (kapittel 19) 

 

Samtlige deltakerkommuner må være representert i det øverste (eier)organet i et 

oppgavefellesskap, representantskapet. Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og 

varamedlemmer til representantskapet. 

 

Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet, 

og det er fastsatt enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. 

 

Representantskapet kan også selv bestemme å opprette «andre organer til styring av 

rådet». Det vil i praksis si at representantskapet kan opprette et styre. 

 

Deltakerne/kommunene vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av 

oppgavefellesskapets forpliktelser, tilsvarende som for IKS. 

 

Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig 

rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte 

deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av 

oppgavefellesskapet. 
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Det er dermed fortsatt viktig å legge ned et grundig arbeid i å få en god samarbeidsavtale, 

som ikke bare inneholder det den nye kommuneloven krever, men som på en god måte 

regulerer øvrige forhold mellom deltakerne. 

 

Det vil nok fortsatt være slik at IKS-loven har en mer omfattende regulering og flere 

bestemmelser som vil kunne bidra til en løsning dersom det skulle oppstå uenighet mellom 

deltakerne. 

 

Om interkommunalt politisk råd (kapittel 18) 

 

For det som tidligere ble kalt regionråd vil det i all hovedsak gjelde de samme regler som for 

kommunale oppgavefellesskap. Samtlige deltakerkommuner må være representert i det 

øverste (eier)organet i et interkommunalt politisk råd, representantskapet. 

 

Kommunestyrene oppnevner selv medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. 

Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i det politiske rådet, og 

det er også her enkelte minimumskrav til innholdet i samarbeidsavtalen. 

 

Deltakerne vil ha ubegrenset økonomisk ansvar for sin del av oppgavefellesskapets 

forpliktelser, tilsvarende som for IKS. 

 

Videre må det stå i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet er et selvstendig 

rettssubjekt, hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet skal ha, den enkelte 

deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av 

oppgavefellesskapet. 

 

Vurdering 

Dagens § 27-selskaper må omdanne seg enten til kommunalt oppgavefellesskap eller 

interkommunalt politisk råd, alternativt omorganiseres til annen selskapsform (IKS, AS eller 

SA) senest fire år etter at kommuneloven har tredd i kraft.  

 

Det anbefales at Salten Regionråd omdanner seg til Salten Interkommunale politiske råd, og 

at prosessen iverksettes snarest. Det tas sikte på å fremlegge forslag til samarbeidsavtale i 

løpet av første halvår 2020. 

 

Det er foreløpig uklart hvordan Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i 

Salten bør organisere seg. Det naturlige her kan være å omdanne seg til et samarbeid i 

henhold til bestemmelsene i kommunalt oppgavefellesskap, og fortsatt være underlagt 

Salten Regionråd (Salten interkommunale politiske råd).  

 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 25. oktober 2019 under Styre-sak 60/19 og legger den den 

frem for regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak:  
Styret bes å jobbe videre med saken i henhold til de innspill som framkom i møtet. 

 

Ny sak legges fram i løpet av våren 2019. 

 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

  

 

Kjersti Bye Pedersen   

daglig leder 

 

 

Vedlegg: 

Link til lovvedtak og sakens øvrige dokumenter 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-

2018/vedtak-201718-081/ 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-081/
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2017-2018/vedtak-201718-081/
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SR-sak 49/19 SALTENTINGET 2020 

  

 Bakgrunn 

Salten Regionråd vedtok i møte i 2016 under SR-sak 11/16 at Saltentinget skulle 

gjennomføres 1. gang pr. valgperiode for ettertiden. Siste Saltenting ble gjennomført i oktober 

2017. 

 

Beskrivelse 

Tidligere år har Saltentinget vært lagt til mars eller oktober. Fra sekretariatets side er det 

ønskelig at arrangementet legges til høsten 2020. Oktober er en travel måned med bl.a. 

høstferie i uke 41 og Fylkesting i uke 44. Det foreslås derfor at Saltentinget legges til uke 43: 

22. – 23. oktober 2020.  

 

Tema i 2020 

I 2017 var det fokus på kommunene som skoleeiere og utdanning av fremtidens ungdom. 

UiT og Nord universitet hadde også innlegg i tillegg til representanter fra næringslivet. 

Dag 2 var satt av til folkevalgtopplæring i regi av fylkesmannen. 

På tidligere Saltenting har bl.a. kommunestruktur, samferdsel, næringsutvikling og 

nordområdene vært tema. 

 

Det bør settes ned en arbeidsgruppe på 3-4 personer som kan se nærmere på tema, program 

og aktuelle foredragsholdere. 

 

 

Økonomi 

Da Saltentinget ble arrangert i 2017 måtte kommunene betale en egenandel på kr 1 265,- pr. 

deltaker i tillegg til reiseutgifter og møtegodtgjørelse. Arrangementet fikk økonomisk bidrag fra 

IRIS Salten med kr 200.000,-. og fra Fylkesmannen i Nordland med kr 150 000,-. 

Det søkes om tilsvarende beløp for 2020. 

Det skal jobbes for å holde kostnadene så lavt som mulig for kommunene. 

 

Budsjett foreslås lagt frem for godkjenning i regionrådet i februar 2020. 

 

 

Vurdering 

Saltentinget blir oppfattet som en viktig arena for lokalpolitikerne i regionen, der de kan ta del i 

en felles politikkutforming og ikke minst bli kjent med hverandre over kommunegrensene. Det 

bidrar også til en bedre forankring av regionrådets arbeid ute i kommunene.  

 

Siden 2020 ikke er valgår bør det være mulig å få noen fra regjeringen til å bidra på 

Saltentinget. Styret bes om å drøfte hvilke tema som kan være aktuelle under Saltentinget 

2020.   

 



SR-sak 49/19   Side: 2 av 2  

Arkiv: sr-sak 4919 - saltentinget 2020  Utskriftsdato: 31.10.19 Sign: kbp  

Det foreslås at kommunene selv booker hotellrom og står ansvarlig for disse. Dette vil frigjøre 

kapasitet i sekretariatet. 

 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 25. oktober 2019 under Styre-sak 63/19 og legger den den frem 

for regionrådet med følgende 

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Saltentinget 2020 arrangeres 22. – 23. oktober 2020. 

2. Budsjett for Saltentinget 2020 legges frem for godkjenning i regionrådet 13. februar 

2020. 

3. Hovedtema for Saltentinget 2020 skal være ……………………………….. 

4. Politikeropplæring i regi av Fylkesmannen i Nordland søkes gjennomført i kombinasjon 

med Saltentinget. 

 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  Heidi Robertsen 

daglig leder  prosjektkoordinator 
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SR-sak 50/19 ET KVOTESYSTEM FOR ØKT VERDISKAPING OG 

UTVIKLINGEN I TURISTFISKET  

   

 

Beskrivelse  

Leder for Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, er invitert til regionrådets møte for å orientere 

om utfordringene i fiskerinæringen, og særlig om fremtidig kvotesystem og utviklingen i 

turistfisket.  

Innspill fra Nordland fylkes Fiskarlag rundt de overnevnte problemstillingene følger vedlagt til 

saken. 

Det settes av 1 time til orientering og dialog. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 04.11.2019 

 

Kjersti Bye Pedersen  

daglig leder 

 

 

 

Trykt vedlegg: 

Kopi av brev fra Nordland fylkes Fiskarlag: Et kvotesystem for økt verdiskaping 

Kopi av brev fra Nordland fylkes Fiskarlag: Utviklingen i turistfisket 
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SR-sak 51/19 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/rådmann er følgende sak meldt inn til møtet 

 
Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024 

Bodø kommune ble den 25. september 2019 utpekt som Europeisk kulturhovedstad i 2024. 

Nordland fylkeskommune har også vært sterkt delaktig i søknadsprosessen og er en nær 

samarbeidspartner i satsningen. Hele Nordland vil derfor være en del av Bodø som 

Europeisk kulturhovedstad 2024. 

 

Bodø kommune v/rådmann vil gi en orientering om satsningen i regionrådets møte. 

 

Forsalg til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

b) Fra Fauske kommune v/rådmann er følgende sak meldt inn til møtet 

 

Prosjektet «Fra Bru til Bru» 

Prosjektet «Fra Bru til Bru» er et samarbeid mellom Fauske og Bodø kommuner og 

omhandler en omlegging av E6 og RV 80 ut av Fauske sentrum, utbedring av strekningen 

Nordvika – Sagelva langs RV 80 og en omlegging av trafikken i tunnel gjennom Tverlandet. 

Fauske kommune v/rådmann vil gi en orientering om prosjektet i regionrådets møte. 

 

Forsalg til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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c) Fra Saltdal kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 

Samhandlingsmodellen – for unge i utenforskap 

I Saltdal har bedriftene Vev-Al-Plast og Ribo samarbeidet om å utvikle og bygge opp et solid 

tilbud til ungdom i utenforskap. ‘Samhandlingsmodellen’ har sitt opphav i kunnskapsbanken 

som fantes på Vensmoen HVPU og er utviklet og tilpasset gjennom nesten 30 år. Modellen 

er en unik metode som hjelper ungdommer med utfordringer i starten av voksenlivet tilbake 

til utdanning og ordinært arbeidsliv. 

I Samhandlingsmodellen har Ribo ansvaret for den helsefaglige kompetansen der Helse 

Nord er oppdragsgiver. Vev-Al-Plast har ansvar for arbeidstrening og arbeidslivsbasert 

kompetanse, med NAV som oppdragsgiver.  

Tilbudet er tilpasset de mest ressurssvake ungdommene, og de har før de kommer til Ribo 

og Vev-Al-Plast vært igjennom mange tilgjengelige hjelpetiltak uten å lykkes, og er i ferd 

med å havne i kategorien ung ufør. Det er en svært variert og sammensatt gruppe med 

mange forskjellige diagnoser, og de fleste er meget ressurskrevende for kommuner og 

saksbehandlere. 

Saltdal kommune v/ordfører vil presentere samhandlingsmodellen i regionrådets møte.  

 

Forsalg til vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

d) Fra Bodø kommune v/rådmann er følgende sak meldt inn til møtet 

 

Statliggjøring av Skatteoppkreverfunksjonen 

Regjeringen foreslo i forbindelse med fremlegg av statsbudsjettet for 2020 en statliggjøring 
av skatteoppkreverfunksjonen. I den forbindelse er det ulike problemstillinger som bør 
drøftes nærmere. 

Bodø kommune v/rådmann vil gi en kort orientering i regionrådets møte. 
 

Forsalg til vedtak: 

Saken tas til orientering. 
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Bodø, den 04.11.2019 
 
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder   
 
 

 

Vedlegg: 
Punkt c)  Beskrivelse av Samhandlingsmodellen i Saltdal 
Punkt d)  Høringsinnspill til Statsbudsjettet fra Norges Kemner- og kommuneøkonomers 

forbund 
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SR-sak  52/19 VALG AV REPRESENTANT TIL NORDLANDS-
MUSEETS RÅD 

 

 I henhold til vedtektene (vedlegg) for stiftelsen Nordlandsmuseet har hver av kommunene i 
Salten en representant i Nordlandsmuseets råd.  I tillegg skal Salten Regionråd utpeke et 
medlem til rådet. 

Salten Regionråd har tidligere vært representert med: 

2007 – 2011: Frigg Ottar Os (Beiarn) med Arild Kjerpeseth (Meløy) som vara. 
2011 – 2015: Petter J. Pedersen (Gildeskål) med Asle Schrøder (Steigen) som vara. 
2015 – 2019: Mette Bjørnvik (Meløy) med Vegard Setså (Fauske) som vara. 

 

Rådet skal ifølge vedtektene møtes en gang i året før 30.06. 

Innstilling legges frem av valgkomiteen i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd velger …………………som sin representant i Nordlandsmuseets Råd. 

Som vararepresentant velges:  ……………………………….  
Valgene gjelder for kommunevalgperioden 2019 – 2023. 

 

 

Bodø, 04.11.2019 

 

 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
 
 
 
 
Vedlegg: Vedtekter for stiftelsen Nordlandsmuseet datert 29.11.2012  
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SR-sak  53/19 VALG AV STYREMEDLEM I ”FELLES ANSVAR I 
SALTEN”  

 
 Vedlagt følger kopi av ”Avtale mellom kommunene i Salten politidistrikt om opprettelse og drift 

av tiltaket Felles Ansvar i Salten”.   
 
Felles Ansvar i Salten omfatter i tillegg til kommunene i Salten også kommunene Værøy og 
Røst. Øverste myndighet for tiltaket er derfor Salten Regionråds representanter utvidet med 2 
representanter fra hver av kommunene utenfor Salten ”Utvidet Regionråd”.  
 
”Utvidet Regionråd skal  

a) Oppnevne styre for tiltaket på 4-5 personer med personlige varamedlemmer 
b) Vedta handlingsplan og budsjett. 

 
Styret skal være sammensatt av sentrale ledere fra: 

• avtalekommunene (barnevern, BUP, skole) 
• politiet og 
• konfliktrådet 

 
Styret i tiltaket oppnevnes for to år i gangen, men slik at halvparten av medlemmene velges 
annethvert år. I forbindelse med behandlingen av årsrapport for Felles Ansvar i juni 2019 ble 
følgende vedtak fattet: 
 

1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport for 2018 for Felles Ansvar i  
Salten.  

2. Kommunenes utgiftsandel for 2020 vedtas i forbindelse med budsjettet for 2020 for 
regionrådets virksomhet. (SR-sak 31/19)  

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2019: 
 

Ronny Borge, styreleder, samarb.komm. (på valg i 2019)  
Vara: Anne Lise Nordvik Arntzen, Sørfold kommune (på valg i 2019) 
 
Tor Håvard Bentzen, fung. leder politiet i Salten (erstattes av hans etterfølger, på valg i 
2021) 
Vara: Thomas Thorshaug, leder U18 - politiet (gjenvalg, på valg i 2021) 

 
Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet (på valg i 2020)                 
Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet (på valg i 2020) 
 
Randolv Gryt, leder oppvekst- og kulturkomitéen, Bodø kommune (på valg i 2020) 

  Vara: Bente Haukås, nestleder oppvekst- og kulturkomitéen (på valg i 2020) 
 
Valg av samarbeidskommunenes representanter gjennomføres etter kommunevalget i 
2019. 
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Tor Håvard Bentzen er erstattet av Robin Johnsen som har overtatt hans stilling i politiet. 

I henhold til ovennevnte vedtak er det kun samarbeidskommunenes representant/styreleder 
samt vara som skal velges nå. 

Innstilling legges frem av valgkomiteen i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  
Utvidet Regionråd oppnevner …………….til samarbeidskommunenes representant og 
styreleder for Felles Ansvar i Salten (på valg i 2021). 

Som vara oppnevnes………….. for samme tidsrom. 

 
 
 

 

Bodø, 04.11.2019 
 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Ingunn Dalen 
daglig leder koordinator Felles Ansvar 
  
 
 

 

 

 

Vedlegg: Samarbeidsavtale Felles Ansvar i Salten 
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SR-sak  54/19 VALG AV REPRESENTANT TIL  
VANNREGIONUTVALG NORDLAND  

 

Nordland fylkeskommune har siden 2010 hatt ansvar for å koordinere arbeidet med oppfølging 
av vannforskriften. Dette innebærer blant annet oppfølging av myndigheter og kommunene 
som har oppgaver i henhold til forskriften.  

Vannforskriften fastsetter at vannregionmyndigheten (Nfk) skal gjennomføre oppgavene etter 
forskriften i nært samarbeid med et vannregionutvalg. Fordi kommunene er en viktig 
premissgiver og myndighetsutøver innenfor vannforvaltningen, er det viktig å få en god og 
bred deltakelse fra kommunesektoren. Vannforskriften stiller krav om kommunal 
representasjon i vannregionutvalget. 

Nordland fylkeskommune anså det lite hensiktsmessig med et utvalg med 44 kommune-
representanter, og inviterte derfor i 2010 regionrådene i Nordland til å oppnevne en (politisk) 
representant til et Vannregionutvalg (VRU) for Nordland.  

Salten Regionråd har etter dette hatt følgende representasjon i utvalget: 

• 2010 – 2011: Odd-Tore Fygle, Bodø, med Frigg Ottar Os, Beiarn som vara 

• 2011 – 2015: Lars Kr. Evjenth, Sørfold, med Torstein Kristensen, Bodø som vara 

• 2015 – 2019: Ottar Skjellhaug, Fauske, med Lars Kr. H. Evjenth, Sørfold som vara 

 
Vannregionutvalget for Nordland er fortsatt aktivt, og Nordland fylkeskommune har bedt om at 
det oppnevnes ny representant fra Salten samt ny vara.  
 
Rullering av regional plan for vannforvaltning i Nordland pågår nå, og kommunene er viktige 
premissleverandører i dette arbeidet. 

Innstilling legges frem av valgkomiteen i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  
Som Salten Regionråd sin representant til Vannregionutvalg Nordland  2019 – 2023 velges:  

………………………….  

Som vararepresentant velges:……………………………….    
 

Bodø, 4.11.2019 

 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
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SR-SAK  55/19 FORSLAG TIL REPRESENTANT TIL  
DA BODØS PROGRAMRÅD  

 

I henhold til reviderte vedtekter for DA Bodø, gjeldende fra 1.1.2015, skal en representant til 
DA Bodøs programråd oppnevnes etter forslag fra Salten Regionråd. Programrådet 
oppnevnes for 2 år av gangen. Oppnevningen foretas av Fylkesrådet. 

For perioden 2015 – 2019 har Petter Jørgen Pedersen vært fast representant, med Jørn Stene 
som vara. Begge går nå ut av regionrådet og det må derfor oppnevnes nye representanter. 

 
Innstilling legges frem av valgkomiteen i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  
Som representanter til DA-Bodøs programråd foreslås: 

………………………………….. 

………………………………….. 

Fylkesrådet og programrådet bestemmer hvem av disse som skal være henholdsvis 
representant og vararepresentant.  

 

 

Bodø, 04.11.2019 

 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
 
 
 
Vedlegg: 
Gjeldende vedtekter for DA Bodø 
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SR-sak  56/19 VALG AV REPRESENTANT  TIL RÅDET FOR 
NORDLAND NASJONALPARKSENTER  

 

Salten Regionråd vedtok i 2004 å gå inn i stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter (SR-sak 
33/04). Regionrådet vedtok samtidig at Salten Friluftsråd skulle representere Regionrådet i 
stiftelsens fagråd.  

Salten Friluftsråd har møtt i Rådet med administrativ ledelse. Dette er begrunnet i vedtektene, 
der det heter at rådet skal gi anbefalinger og veiledning til styret i faglige spørsmål som 
omfatter drift og forvaltning av senteret.   
 
Vedtektene for stiftelsen følger vedlagt. 
 
Valg til rådet følger kommunevalgperioden. I forrige periode representerte Salten Friluftsråd v/ 
Trond Loge Salten Regionråd med Bjørn Godal som vara.  
 

Innstilling legges frem av valgkomiteen i møtet. 

 

Forslag til vedtak:  
Som representant for Salten Regionråd i Rådet for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter for 
valgperioden 2019 – 2023 velges .……………………………….   

Som vara velges……………………… 

 

 

Bodø, 04.11.2019 

 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
daglig leder prosjektkoordinator 
 

 
 
 
 
Vedlegg: Gjeldende vedtekter for stiftelsen Nordland Nasjonalparksenter 
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SR-sak  57/19 STATSKOGS REGIONUTVALG – FORSLAG TIL 
REPRESENTANTER 
  

 
Statskog ønsket i 2012 å etablere en ny forvaltningsmodell med til sammen tre regionutvalg i 
Troms og Nordland. Nordland fylkeskommune bisto Statskog med oppnevningen av utvalget, 
og dette har fylkeskommunen fortsatt med.  

Regionutvalget for Salten har 7 medlemmer som skal representere følgende: 
• Reindriftsnæringen 
• Jakt- og fiskeinteresser  
• Lokaldemokratiet (folkevalgte) 
• Landbruk/annen utmarksbasert næring (eks beitenæringen) 
• Allment friluftsliv 
• Event. andre berørte interesser 

Følgende representanter m/vara har vært oppnevnt fra lokaldemokratiet i Salten: 

2011 – 2015:  Finn-Obert Bentsen med Ottar Skjellhaug som vara 
 Monika Sande med Anne Lise N. Arntzen som vara 

2015 – 2019:  Rune Berg med Steinar Mårnes som vara 
 Monika Sande med Bjørnar Brændmo som vara 

Regionutvalget oppnevnes av Nordland fylkeskommune og følger kommunevalgperioden.  

Innstilling fra valgkomiteen fremlegges i møtet.  

 

Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd foreslår følgende representanter fra Salten til Statskog sitt Regionutvalg 
Salten for kommunevalgperioden 2019 - 2023: 
 

1. …………           med vara………. 
2. …………           med vara………. 

 

 

Bodø, 04.11.2019 
 
Salten Regionråd 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
 
Vedlegg: Mandat og oppgaver for Statskogs regionutvalg i Nordland og Troms 
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