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MØTE I REGIONRÅDET 13. FEBRUAR 2020  

 RADISSON BLU HOTEL, BODØ 
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 09.00 
Velkommen til Bodø  
SR-sak     01/20 Digitalisering og ledelse i offentlig sektor 
  Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune  
SR-sak  02/20 Presentasjon av Indeks Nordland 2020 med særlig vekt på Salten 
  Erlend Bullvåg, dekan Handelshøgskolen Nord universitet  

SR-sak     03/20 Fastlegetjenesten og annen tjenesteyting innenfor helse og omsorg  
  Tom Cato Karlsen, Fylkesmann i Nordland 

  Egil Johansen, kommunal- og beredskapsdirektør Fylkesmannen i Nordland 

  Finn Henry Hansen, direktør stab Helse Nord RHF 

  Tom Mikalsen, regiondirektør KS Nord-Norge 

 
Workshop Saltenstrategier kl. 14.00 – 16.00 
SR-sak     04/20 Saltenstrategier 2020 – 2024 
 
Saksbehandling  
SR-sak     05/20 Referat 
SR-sak 06/20 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmannsgruppa  
SR-sak     07/20 Digital infrastruktur og et smartere Salten 
SR-sak     08/20 Innmeldte saker fra kommunene 
  a) Meløy kommune v/ordfører: Samferdsel 

  b) Steigen kommune v/ordfører: Frivillighetssentralene 

  c) Steigen kommune v/ordfører: Tilflytting i Salten 

SR-sak    09/20 Høring vedrørende forslag til endringer i turistfisket (ettersendes) 
SR-sak     10/20 Høringsinnspill NOU 2019:18 Skattlegging av havbruk 
SR-sak     11/20 Evaluering av samarbeidsavtalen med Nord-Norges Europakontor 
SR-sak     12/20 Saltentinget 
SR-sak     13/20 Ordførerens tur 2020 
 
      
 
Praktiske opplysninger 
Dagsmøte på Radisson Blu Hotel 
Torsdag 13. februar 09.00 Møtestart  
 13.00 Lunsj 
 14.00 Møtet fortsetter 
 18.00 Møteslutt  
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SR-sak 01/20 DIGITALISERING OG LEDELSE I OFFENTLIG 
SEKTOR 

   

 

Beskrivelse 

Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo kommune, Robert Steen, vil foredra og 
samtale om digitalisering og ledelse med særlig vekt på offentlig sektor. 

Steen har lang erfaring innenfor digitalisering, blant annet fra Schibsted hvor han var med på 
å utvikle Finn.no, Norges første store markedsplass på nett. Han er i dag ansvarlig for 
digitaliseringsprosjektet Oslo Origo. 

Digitalisering av offentlig sektor har til hensikt å gi en enklere hverdag for innbyggere og 
næringsliv hvor brukerne skal få oppleve én digital offentlig sektor. Flere har de siste årene 
vært bekymret for satsingen og kompetansen på digitalisering i offentlig sektor. Hvordan står 
det egentlig til med digitaliseringen i norske kommuner? 

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

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 30.1.2020 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
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SR-SAK 02/20  PRESENTASJON AV INDEKS NORDLAND 
2020 MED SÆRLIG VEKT PÅ SALTEN  

 

Innledning: 

Indeks Nordland er et partnerskap mellom Nordland fylkeskommune, NHO Nordland, 
Innovasjon Norge – Nordland, NAV Nordland, DNB og Kunnskapsparken Bodø. Rapporten 
tar for seg utviklingen i Nordland gjennom 2019 og utsiktene for 2020 og bærekraft er 
hovedfokus i årets utgave.  

Dekan ved Handelshøgskolen Nord universitet, Erlend Bullvåg, kommer til regionrådets møte 
for å presentere Indeks Nordland med særlig vekt på Salten. 

 

Beskrivelse: 

Indeks Nordland sammenligner utviklingen i fylket og dets regioner med resten av landet. 
Gjennom Indeks Nordland får vi et innblikk i utviklingen gjennom 2019 og utsiktene for 2020. 
Bærekraft er hovedfokus i årets utgave.   

Rapporten tar for seg status og utvikling, befolkningsutvikling, sysselsetting og ledighet, 
omsetning, eksport, lønnsomhet, næringsaktiviteter, bærekraft og utsiktene fremover.  

Rapporten følger vedlagt.  

Bullvåg vil særlig legge vekt på bærekraft fordelt på de tre kriteriene; sosial, økonomisk og 
miljømessig bærekraft, og innlede om hva regionrådet og kommunene bør være særlig 
oppmerksomme på fremover. 

Det settes av inntil 1 time til presentasjon og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar presentasjonen til orientering. 

 

 

Bodø, den 30.1.2020 
 
 
Kjersti Bye Pedersen    
sekretariatsleder    
 
 
Trykte vedlegg: 
Indeks Nordland 2020 
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SR-SAK 03/20  FASTLEGETJENESTEN OG ANNEN 
TJENESTEYTING INNENFOR HELSE OG 
OMSORG  

 

Innledning 

Fylkesmannen i Nordland, Helse Nord RHF og KS Nord-Norge kommer til regionrådets møte 
for å orientere og samtale om fastlegetjenesten og annen tjenesteyting innenfor helse og 
omsorg. 

Formålet er å få en dialog rundt utfordringer knyttet til demografiske utviklingstrekk i 
kommunene og problemstillinger knyttet til fastlegetjenesten og annen tjenesteyting innenfor 
helse og omsorg. 

 

Beskrivelse  

Fylkesmannen i Nordland har i samarbeid med KS Nord-Norge og Helse Nord RHF tatt 
initiativ til møter med regionrådene for å drøfte overnevnte utfordringer. Det vises blant annet 
til rapport om fastlegetjenesten i Nord-Norge, datert 7. september 2019, som er oversendt 
samtlige kommuner.  

Fylkesmannen vurderer rapporten som et viktig bidrag til det pågående arbeidet nasjonalt 
med å utvikle tiltak for å styrke fastlegetjenesten. I rapporten drøftes både behovet for å 
styrke de nasjonale rammevilkårene for fastlegetjenesten og for å styrke den den lokale 
planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak. 

Følgende møter i regionrådets møte: 

− Tom Cato Karlsen, fylkesmann, Fylkesmannen i Nordland 

− Egil Johansen, kommunal- og beredskapsdirektør Fylkesmannen i Nordland 

− Finn Henry Hansen, direktør stab Helse Nord 

− Tom Mikalsen, regiondirektør KS Nord-Norge 

 

Det settes av inntil 1 time til presentasjon og dialog. 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
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Bodø, den 30.1.2020 
 
 
Kjersti Bye Pedersen    
sekretariatsleder    
 
 
 
Trykte vedlegg: 
Evaluering av fastlegeordningen 2019 
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SR-SAK 04/20 RULLERING AV SALTENSTRATEGIER 2020-2024 
  

Innledning 

Regionrådet inviteres til workshop i regionrådets møte som gjelder rullering av 
Saltenstrategiene 2020 – 2024.  

Workshopen vil bli ledet av Essensi AS v/Harriet Andreassen Havdal. 

 

Bakgrunn 
Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det 
regionale samarbeidet. Gjeldende Saltenstrategier ble vedtatt i juni 2016, og gjelder for 2016 
– 2020. Saltenstrategiene skal nå rulleres uten at det legges opp til noen omfattende 
prosess. Formålet med strategiplanen er å prioritere de viktigste samarbeidsoppgavene i 
Salten i kommende valgperiode, og planen skal være et styringsdokument for en positiv 
utvikling av regionen framover. 
 
Regionrådet gjorde følgende vedtak i SR-sak 47/19 i møte den 18. – 19. november 2019: 
 
1. Salten Regionråd vedtar oppstart av planarbeid for utarbeidelse av Saltenstrategier for 

perioden 2020 – 2024. 
 

2. 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. 

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

henhold til saksframlegget.  
 
4. 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. 

 
5. 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.   

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. 
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Tre aktører ble forespurt om bistand i forbindelse med rullering av Saltenstrategiene. Alle tre 
aktørene har levert tilbud om bistand til prosessen, og Essensi AS er tildelt oppdraget. 
 

Beskrivelse 
Prosjektmål  
Hovedmålet med strategien er:  

- Å bidra til vekst og positiv utvikling av Salten regionen gjennom målrettet felles arbeid 
omkring utvalgte samarbeidsoppgaver.  

Målet med utvikling av strategien:  
- Å utarbeide/rullere Saltenstrategier som grunnlag for felles veksttiltak i regionen i 

perioden mot 2024. Innen 4. mai 2020 skal planen være utviklet, og gi et 
hensiktsmessig styringsgrunnlag for regionrådets fokus og drift.  

 
Det er en ambisjon at saltenstrategiene også skal være et godt og omforent arbeidsredskap 
som kan:  

- Tjene som regionens grunnlag for felles strategisk utviklingsarbeid  
- Ha aksept hos lokal politisk og administrativ ledelse, både i kommuner og næringsliv.  
- Forsterke kommunale satsinger og planer  
- Inneholde årlige handlingsplaner med klart definerte oppgaver og ansvar.  

 
Viktige momenter som Essensi AS ønsker å bidra til ved utvikling av ny strategiplan er:  
 

- Gode og konstruktive innspill til arbeidsprosessen med utvikling av ny plan  
- Skreddersøm av metode og prosess-/arbeidsmøter, ut fra deltakere, tidsrammer og 

krav til resultat.  
- Kvalitativ god gjennomføring av prosessmøter, med vekt på en trygg atmosfære med 

arbeidsmetoder som involverer i størst mulig grad den enkelte deltaker, samt utfordre 
og styre dialogen slik at vi får de svar som arbeidsprosessen trenger for å komme 
videre  

- Analytisk og strukturert sortering av innspill ved prosessmøter  
- Struktur og tydelig skriftlig framstilling av Saltenstrategier som sluttprodukt  

 
Rammer for prosessen: 
 

- Det planlegges en begrenset prosess, med  
o Strategiseminar for styre og sekretariat 
o Workshop i regionrådets møte den 13. februar 
o Innspillsmøte den 21. april som gir mulighet for ulike målgrupper til å påvirke 

strategidokumentet. 
- Arbeidet organiseres som et prosjekt med styret som styringsgruppe og daglig leder 

som prosjektleder.  
- Ekstern konsulent skal bistå i prosessen, lede prosess på strategiseminar, workshop 

og innspillsmøte og bidra ved utarbeidelse av strategiplanen. 
- Ferdig strategiplan skal behandles av regionrådet den 4. – 5. juni 2020. 

Strategiplanen sendes deretter til kommunene for innspill og behandling. 
- Sluttbehandling av regionrådet vil skje i november 2020. 
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Organisering og roller: 
 
Prosjekteier(e):  Salten Regionråd  
Oppdragsgiver:  Salten Regionråd 
Styringsgruppe:  Styret i Salten Regionråd 
Prosjektansvarlig (PA): Leder av styret, Ida M. Pinnerød 
Referansegruppe:  Kommunene  

Deltakere på innspillsmøte 
Referansegruppe oppnevnt av styret 

Prosjektleder:   Daglig leder Kjersti Bye Pedersen 
Innleid rådgiver:  Essensi AS v/Berit Laastad og Harriet Havdal som 

prosessledere 
 
Tentativ fremdriftsplan: 

1) Nåværende Saltenstrategier ble sendt til kommunene den 25/11-2019 for første 
innspillsrunde med frist for tilbakemelding 15/1-2020 

2) Strategiseminar / workshop den 23. – 24. januar for styret og sekretariatet 
3) Avstemming med styringsgruppen underveis (27/3 og 15/5) 
4) Workshop i regionrådet den 13. februar 
5) Skriveperiode fra 14. februar til ultimo april 
6) Åpent innspillsmøte den 20. april 

a. Presentasjon av utkast til strategi med delstrategier (avklare nærmere hvor 
detaljer vi presenterer innholdet – for å gi rom for innspill/kreativitet) 

b. «Høring» med dialog om utkast => innspill på retning og ambisjoner mv. 
7) Behandling av forslag til Saltenstrategier i regionrådets møte 4. – 5. juni  
8) Forslaget sendes deretter til kommunene for innspill og behandling 
9) Endelig behandling av regionrådet vil skje i november 2020. 

 

Økonomi 

Regionrådet har vedtatt å avsette inntil 200.000,- kroner til bistand i prosessen med rullering 
av saltenstrategiene, jf. vedtak i SR-sak 47/19. 

 

Vurdering 

Salten Regionråd har de siste valgperiodene utviklet en egen strategiplan knyttet til det 
regionale samarbeidet. Gjeldende Saltenstrategier ble vedtatt i november 2016, og gjelder 
for 2016-2020. Saltenstrategiene skal nå rulleres uten at det legges opp til noen omfattende 
prosess.  

Formålet med strategiplanen er å prioritere de viktigste samarbeidsoppgavene i Salten i 
kommende valgperiode, og planen skal være et styringsdokument for en positiv utvikling av 
regionen framover. 

Det legges opp til en begrenset prosess og arbeidet organiseres som et prosjekt med styret 
som styringsgruppe og daglig leder som prosjektleder. Det legges opp til følgende prosess / 
framdriftsplan: 



SR-sak 04/20  Side: 4 av 5  

Arkiv:  sr-sak 0420 - saltenstrategier 2020-2024 Utskriftsdato: 30.01.20 Sign: kbp   

1) Nåværende Saltenstrategier ble sendt til kommunene den 25/11-2019 for første 
innspillsrunde med frist for tilbakemelding 15/1-2020 

2) Strategiseminar / workshop den 23. – 24. januar for styret og sekretariatet 
3) Avstemming med styringsgruppen underveis (27/3 og 15/5) 
4) Workshop i regionrådet den 13. februar 
5) Skriveperiode fra 14. februar til ultimo april 
6) Åpent innspillsmøte den 20. april 

a. Presentasjon av utkast til strategi med delstrategier (avklare nærmere hvor 
detaljert vi presenterer innholdet – for å gi rom for innspill/kreativitet) 

b. «Høring» med dialog om utkast => innspill på retning og ambisjoner mv. 
7) Behandling av forslag til Saltenstrategier i regionrådets møte 4. – 5. juni  
8) Forslaget sendes deretter til kommunene for innspill og behandling 
9) Endelig behandling av regionrådet vil skje i november 2020. 

Essensi AS bistår i prosessen og lede workshop og innspillsmøte, samt bidra ved 
utarbeidelse av strategiplanen. 

Forslag til Saltenstrategier skal behandles av regionrådet den 4. – 5. juni 2020. 
Strategiplanen sendes deretter til kommunene for innspill og behandling. Sluttbehandling vil 
skje i regionrådets møte november 2020. 

I forrige prosess med Saltenstrategiene ble det nedsatt ei arbeidsgruppe bestående av Nord 
universitet, NHO Nordland, Nordlandsmuseet, rådmannsgruppa og næringsnettverket i 
Salten. Styret har besluttet å forespørre ulike aktører om å være referansegruppe for å 
«avstemme» strategien underveis. 

Det vil på et senere tidspunkt tas stilling til behovet for årlige handlingsplaner tilknyttet 
strategidokumentet. 

Saken legges fram som er orienteringssak for regionrådet. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 24. januar 2020 under Styre-sak 03/20. Saken legges fram for 
regionrådet som en orienteringssak.  

Styret fungerer som styringsgruppe for prosessen med rullering av Saltenstrategier og har 
gjort følgende enstemmige vedtak: 
 

Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
Styret oppnevner ei referansegruppe bestående av følgende aktører; 

− Nord universitet 
− NHO 
− Ungdomsråd 
− Kultur 
− Meløy Næringsforum 
− Næringsnettverket 
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− Kommunene 
 
 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

Regionrådet ber Styret å ta med seg innspillene fra workshopen i det videre arbeidet med 
utarbeidelse av forslag til strategiplan. 

 

Bodø, den 30.01.2020 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder 
 
 
Trykt vedlegg: 
Saltenstrategier 2016 – 2020  
Innspill fra Saltdal kommune 
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SR-sak 05/20 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 18. – 19. november 2019.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Referat fra møte i Salten Regionråd 18. – 19. november 2019 godkjennes. 

 

 

Bodø, 30.01.2020 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Referat fra møte 18. – 19. november 2019  
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SR-sak 06/20 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. Nye lokaler for Salten Regionråd  
Salten Regionråd er nå flyttet inn i nye lokaler i Sjøgata 27 i 1. etasje. Det meste er på 
plass, men noe gjenstår fortsatt. Vi regner med at lokalene er ferdigstilt medio fe-
bruar. 

 
B.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

1. Friluftsskoler 
I sommer er det planlagt friluftsskoler i alle ti kommunene, totalt 18 stk. I 2019 deltok 
345 barn på friluftsskole i Salten som er et tre- til fem dagers tilbud for barn i alderen 
9 – 13 år. Målet med tiltaket er at Friluftsskolen skal være et positivt og lystbetont fe-
rietilbud i nærmiljøet og skal legge grunnlag for varige friluftsvaner. 

2. Basecamp Salten 
Gildeskål kommune vil i år arrangere Basecamp Salten den 18 – 20. september. 
Basecamp Salten er et ungdomsarrangement som arrangeres årlig i et samarbeid 
mellom Salten friluftsråd, medlemskommunene, Nordland fylkeskommune og FNF 
Nordland. 

3. Robuste Salten-onga 
Salten friluftsråd viderefører satsingen “Robuste Salten-onga”, helsefremmende bar-
nehager i Salten.  Friluftsrådet planlegger å gjennomføre kurs kommunevis og nett-
verkssamling for barnehagene.  

4. Helsefremmende skole 
I 2018 og 2019 var Salten friluftsråd prosjektansvarlig for gjennomføringen av pro-
sjektet helsefremmende skoler i Nordland finansiert av NFK og Gjensidigestiftelsen. I 
2020 viderefører friluftsrådet satsningen i Salten hvor det gjennomføres kurs på en-
kelt skoler, kommunevis og i nettverk. De skolene som tidligere ikke har hatt kurs blir 
prioritert.  

5. 55 Forførende friluftsmål 
55 Forførende friluftsmål er spesielt utvalgte, attraktive turmål i samtlige kommuner i 
Salten. Turmålene byr på stor variasjon, fra korte turer på tilrettelagte stier til turer 
som går i mer krevende terreng. De gjenspeiler også den store variasjonen vi har av 
naturopplevelser i Salten og blant turmålene er det både strender, fossefall, gamle 
kulturminner og mektige fjelltopper. I år er noen få turer revidert pga. kommunesam-
menslåing og basert på erfaringer fra satsningen. Det er et ønske fra kommunene å 
videreføre satsningen og utvide til 55 forførende sykkelturer, padleturer, skiturer etc. I 
tillegg planlegger friluftsrådet hefte og kortstokkutgivelse i 2020.  
 

6. Telltur.no 
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Friluftsrådet samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner i å forvalte turer 
som er i den nasjonale turregistreringsportalen telltur.no. I dag finnes det 246 turmål i 
Salten og i 2020 er det planlagt å utvide antall turmål.  

7. Turkart 
Vi jobber med to turkart. Turkart Steigen er i sluttfase på datainnsamling. Her er alle 
sti- og traktordata i kommunen nå oppdatert og oversendt Kartverket. Utgivelse er 
planlagt juni 2020. Turkart Hamarøy er i oppstart. 

8. Ferdselsåreplaner 
Ferdselsårer er stier, løyper og leder som brukes når folk går på tur og er den viktigs-
te infrastrukturen vi har for friluftsliv. Vi jobber nå med ferdselsåreplaner (ikke plan et-
ter pbl) i Hamarøy, Bodø og Meløy. I Meløy utarbeides det risiko- og sårbarhetsana-
lyser for Engenbreen og Fykantrappa som en del av jobben. Dette er et nybrottsar-
beid. Vi ønsker å starte opp jobben med ferdselsåreplaner i tre nye kommuner i 2020 
og vil ta kontakt med aktuelle kommuner om dette innen utgangen av mars. Arbeidet 
baserer seg på veileder som Salten friluftsråd har utarbeidet på vegne av Miljødirek-
toratet. Planarbeidet er prioritert nasjonalt. Det gis prosjektfinansiering fra fylkeskom-
munen og Klima- og miljødepartementet i en tre- til fireårsperiode framover for å få 
gjort jobben i alle kommunene. Viktigste gevinst i vår region er at vi får oppdaterte 
kartdata for de som går på tur, for redningsetatene og for plan-/arealsaker i kommu-
nene. Samtidig setter arbeidet fokus og gir god oversikt over hva som gjøres på feltet. 

9. Sykkel i Salten 
Vi har god drift i prosjektet og det vil lages informasjonsmateriell som berører alle 
kommunene i Salten før sommeren 2020. 

 
 
C. SALTEN KULTURSAMARBEID 
 

1. Aktiviteter  
Faglig leder ønsker å bidra til å løfte de kulturelle og kreative næringene i regionen 
frem mot 2024. Etter dialog med Næringsnettverket i Salten og Innovasjon Norge har 
sistnevnte satt ned ei gruppe som skal jobbe videre med en bransje dag. Kultursam-
arbeidet deltar i nettverket Opplevelsesinnovasjon i Salten hvor hensikten er å styrke 
samarbeidet mellom organisasjonene og bidra til økt opplevelsesinnovasjon i regio-
nen. Kultursamarbeidet deltok også på styreseminar på Kjerringøy hvor rullering av 
Saltenstrategiene var tema, samt møte med UKM Nordland som ønsker å ha kultur-
samarbeidet med som samarbeidspart i forbindelse med UKM landsfestival i 2024. 

 
2. Filmfest Salten 

Filmfest Salten har møtt betydelige utfordringer det siste året. Filmfestens driftsmo-
dell, samarbeid og konsepter gjennomgås derfor for å sikre elevene et godt filmfaglig 
tilbud også i fremtiden. Arbeidet er ressurskrevende og stabile drifts- og rammevilkår 
står sentralt. Årets galla blir 22. april i Stormen. Stormen er interessert i en langsiktig 
avtale om arrangementet er vellykket. Det jobbes også for å få til et samarbeid med 
de videregående skolene om fremtidig drift. Vi har fått tilsagn om 30 000 fra Nordland 
fylkeskommune og 70 000 fra Sparebankens samfunnsløfte til årets arrangement. 
Rapport og regnskap fra fjorårets filmfest er klar. Underskuddet på 37 000 tas fra 
fond. 
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3. Den kulturelle spaserstokken 
Faglig leder skal produsere og koordinere spaserstokken i Salten også i 2020. Midle-
ne tildelt fra fylkeskommunen i 2019 (for 2020) er lik tildelingen for 2018 på 273 001 
kroner. Følgende produksjoner vil turnere i år; «Folkemusikk i Salten» med Susanne 
Lundeng og Nils-Olav Johansen, «Schlegerminner» med Åse Krystad og Ann-Sofie 
Godø, og «Trygve Hoff og egenproduserte låter» med John-Kristian Karlsen og An-
dreas Kopland Berger. Arbeidsutvalget har fungert som programutvalg. Turneplaner 
og kontrakter er under utarbeidelse. Rapport og regnskap for turneer i 2019 ventes 
ferdig ila februar. 
 

4. Kulturell Vandring 
Gildeskål, Beiarn, Meløy og Sørfold jobber med første delprosjekt «Tenkebenk». 
Kommunen og deres DKS koordinator er ansvarlig for praktisk og økonomisk gjen-
nomføring. Prosjektet gjennomføres skoleåret 2019 – 2020.  
 

5. Europeisk kulturhovedstad 
En workshop på forrige samling viser at kultursamarbeidet ønsker å jobbe med ett el-
ler flere fellesprosjekter frem mot ECoC 2024. Blant forslagene var Filmfest Salten 
med en europeisk dimensjon, UKM-landsfestival, fellesproduksjon av kulturskolene 
og mulig EØS-prosjekt med Polen. Det er ikke konkludert med hvilke(t) prosjekter det 
skal jobbes med. Forslag om en ekstra ressurs i kultursamarbeidet, som kunne jobbe 
frem mot 2024, ble fremmet. Det vil legges frem sak om dette på regionrådets styre-
møte 27. mars. 
 

6. Mulig EØS-prosjekt 
Faglig leder deltok i januar på partner-match seminar i Warszawa finansiert av det 
Polske kulturdepartementet. Hensikten var å finne interessante partnere å utarbeide 
EØS-prosjekt med. Det Polske kulturprogrammet har publikumsutvikling, kulturelt en-
treprenørskap og inkludering av minoriteter som prioriteringer. Alle prosjekter må 
være forankret i en av disse. Kultursamarbeider er i dialog med flere potensielle part-
nere både for egen del og for ulike kulturaktører i Salten. 
 

7. Nettverkssamling 
Neste samling besluttes når styret har første møte 19. februar. 

 
 
 
 
 
SR-sak 06/20-b ORIENTERINGER FRA RÅDMANNSGRUPPA 

Orientering om aktuelle saker vil bli gitt i Regionrådets møte. 
 

 

Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
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Bodø, den 30.1.2020 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
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SR-SAK 07/20 OPPFØLGINGSSAK – DIGITAL INFRASTRUKTUR 
OG SMARTERE SALTEN 

 

Innledning 

Det legges fram en oppfølgingssak som gjelder prosjektet «Digital infrastruktur og smartere 
Salten». Tverrfaglig referansegruppe har gjennomført to møter og foreslår noen endringer i 
prosjektet. 

 

Bakgrunn 

I regionrådets møte den 13. – 14. februar 2019 gjorde regionrådet følgende vedtak i SR-sak 
04/19: 

Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med digital infrastruktur og «Et Smartere 
Salten» innenfor følgende rammer: 

1. Søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler til 

- Kartlegging av digital infrastruktur 

- Mulig ressurs for å jobbe med «Et Smartere Salten» 

- Bodø kommune står som søker på vegne av alle kommunene i Salten 

2. Med bakgrunn i workshop i regionrådet skal følgende områder prioriteres 

- Utarbeide felles IKT-strategi for kommunene i Salten 

- Kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune 

- Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne 

3. Målet er å bidra til at kommunene i fremtiden settes i stand til å løse flere oppgaver 
med begrensede ressurser  

 

I regionrådets møte den 5. – 6. juni 2019 gjorde regionrådet følgende vedtak i SR-sak 21/19: 

1. Salten Regionråd tar fylkesmannens avslag om skjønnsmidler til etterretning, og 
håper satsingen kan prioriteres fra Fylkesmannen i Nordland på et senere tidspunkt. 

2. Salten Regionråd vedtar følgende organisering av prosjektet: 

- Prosjektleder ansettes hos Salten Regionråd 

- Styret i Salten Regionråd er styringsgruppe for prosjektet 

- Det nedsettes ei tverrfaglig referansegruppe som ledes av en rådmann 
bestående av følgende personer 

Adelheid Kristiansen, Meløy kommune (leder) 

Andreas Sletten, Steigen kommune 
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Joar Norli, Gildeskål kommune 

Frode Nilsen, Bodø kommune 

Anne Skeie, Rødøy kommune 

Geir Arne Solbakk, Beiarn kommune 

3. Prosjektet finansieres på følgende måte: 

- 2,1 millioner NOK gjennom midler tildelt fra Iris-fondet den 9. november 2018 

- 1,0 million NOK fra ubrukte midler gjennom Regionalt næringsfond (forvaltet 
av Salten Regionråd) 

- 1,1 millioner NOK gjennom finansiering fra kommunene (110 000 NOK) pr. 
kommune 

4. Kommunene oppfordres til å gå inn med medfinansiering i prosjektet og bes om å ta 
ei rask beslutning slik at man kan komme i gang med arbeidet. 

 

Prosjektbeskrivelse vedtatt av regionrådet: 

Følgende prosjektbeskrivelse er vedtatt og lagt til grunn for satsingen: 

 
1) Jobbe for forenklede tjenester for innbyggerne 

En smart by eller et lokalsamfunn handler om å ta utgangspunkt i innbyggernes behov og ta i 
bruk ny teknologi for å gjøre byen og lokalsamfunnet til et bedre sted å leve, bo og arbeide. 
Viktige satsingsområder er typisk: 

• Innbyggerinvolvering 
• Samarbeid 
• Teknologi 
• Klima og miljø 

 

Kommunene i Salten har mye å tjene på et sterkere samarbeid omkring utvikling av 
lokalsamfunnene våre hvor vi sammen setter innbyggere og næringsliv i sentrum for utvikling 
av eksisterende og nye tjenester. 

For å kunne jobbe effektivt sammen om utvikling av lokalsamfunnene i Salten så er det en 
klar fordel om Saltenkommunene har en felles «grunnmur» i forhold til den tekniske 
plattformen som skal benyttes for å realisere morgendagens tjenester. Det er omhandlet i de 
neste kapitlene. 

 

2) Utarbeide felles IKT-strategi for kommunene i Salten 

Det skal utarbeides en IKT strategi for Saltenkommunene som: 

• legger rammene for en IKT plattform som sikrer likebehandling av innbyggere og 
næringsliv i forhold til offentlige digitale tjenester i hele regionen 
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• tilrettelegger for innovasjon og nytenking 
 

Arbeidshypotesen er at ved å standardisere arbeidsprosesser og etterstrebe felles IKT 
løsninger vil Saltenregionen kunne innfri målsettinger som: 

• Redusere IKT kostnader 
• Etablere felles løsninger for hele regionen innenfor områder som eksempelvis 

opplæringsløsninger og selvbetjeningsløsninger 
• Tettere samarbeid med private aktører for å skape nye fellesløsninger innenfor f.eks. 

transport og tjenesteyting 
• Det skal ikke lenger være nødvendig å søke på tjenester som er universelle 
• Brukerne skal ikke lenger behøve oppgi opplysninger som det offentlige allerede 

kjenner 
 

Med en felles implementert IKT strategi vil Salten kommunene kunne bistå/hjelpe hverandre i 
hverdagen.  

Ved sykdom/fravær i en kommune så kan arbeidsoppgaver overtas eller støttes fra en annen 
kommune.  

Det kan også bygges opp sterkere kompetansesenter innenfor ulike fagfelt på tvers av 
kommunegrensene, gjerne bygd opp som virtuelle team. 

3) Kartlegge muligheten for felles IKT-plattform og fagsystemer i kommune 

For å kunne utarbeide en realistisk IKT-strategi for Salten kommunene er det en forutsetning 
at mulighetene for en felles IKT-plattform med felles fagsystemer kartlegges. Det er en 
utfordrende oppgave å samkjøre IKT plattformen for 10 kommuner med noe forskjellig 
utgangspunkt. 

Den første (og enkleste) fasen er allerede påbegynt. Det gjelder kartlegging av IKT 
plattformen til alle Salten kommunene hvor følgende er i fokus: 
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Referansegruppens anbefalinger: 

Referansegruppens forståelse av prosjektet og prosjektets innhold 

Referansegruppen forstår det slik at bakgrunnen for å etablere prosjektet er de 
styringssignalene som er kommet fra nasjonale myndigheter og departement når det gjelder 
digitalisering i offentlig sektor. Bakgrunnen for digitaliseringsbehovet er de utfordringer Norge 
og offentlig sektor står overfor, både i forhold til effektivisering og for å kunne levere enda 
bedre tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner.  

 
Digitalisering handler om ledelse, struktur, kultur og endring hvor teknologi er verktøyet. 
Dette fokuset bør være gjennomgående i prosjektet slik at de teknologiske løsningene ikke 
får for stort fokus. Prosjektet bør i hovedsak handle om endring av arbeidsprosesser hvor de 
teknologiske løsningene er et verktøy for å få digitaliseringen på plass. 

Det overordnede målet i prosjektet skal være å jobbe for en enklere hverdag for innbyggere 
og næringsliv i Salten. En felles digital strategi for kommunene i Salten vil være viktig i så 
måte og skal danne grunnlaget for hvordan man bør jobbe for å nå det overordnede målet. 
Det anbefales på denne bakgrunn å gå bort fra IKT-begrepet da dette er misvisende i forhold 
til hva prosjektet faktisk handler om. Strategien bør derfor endres fra å være en IKT-strategi 
til å være en digital strategi hvor kompetanse og innhold er de viktigste elementene. 

 

Forslag til rammeverk for digital strategi: 

Rammeverket bør ta utgangspunktet i Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge — IKT 
for en enklere hverdag og økt produktivitet», den nasjonale strategien «Én digital offentlig 
sektor» og KS’s digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner, for så å gjøre 
nødvendige tilpasninger til Salten.  

Prosjekttittel foreslås til å være «Ett digitalt Salten». 

− Hovedmål/visjon: Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten 

− Delmål:  

o Økt digital kompetanse og deltakelse 

o Bedre tjenester 

o Effektiv ressursbruk 

o Økt verdiskaping 

 

− Ledelse, struktur, kultur og endringskompetanse er de bærende elementene for å 
lykkes i prosjektet. 

− Strategien skal bidra til å tilrettelegge for digitalisering i kommunene. 



SR-sak 07/20  Side: 5 av 9  

Arkiv: c:\users\25a154\documents\pdf-filer\sr-sak 0720 - oppfølgingssak digital infrastruktur og smartere salten.doc      
Utskriftsdato: 30.01.20 Sign: kbp  

− Det bør utvikles innhold/mål under hvert innsatsområde som skal bidra til å nå delmål 
og hovedmål/visjon. 

− Det er behov for å definere en handlingsdel som skal beskrive hva som bør gjøres for 
å komme raskere i mål med digitaliseringen i kommunene. 

− Forankring, fullmakt, delegasjon og ressurser er viktige suksesskriterier for å lykkes 
med strategien. 

 

Referansegruppens forståelse av rollen og mandat: 

Referansegruppen foreslår å endre referansegruppen til å være ei ressursgruppe. Ei 
ressursgruppe er en mer passende tolkning av rollen og mandatet til gruppen, da gruppen 
kan ta et større ansvar i forhold til involvering i prosjektet og gi støtte til prosjektleder. 
 
Forankring og eierskap i kommunene er svært viktig, og her kan ressursgruppen ta en rolle i 
forhold til å forankre inn mot administrativ og politisk ledelse i kommunene. 
 
Prosjektleder: 

Referansegruppen anbefaler at prosjektleder ansettes hos Salten Regionråd med 
arbeidsgiver- og oppfølgingsansvar for vedkommende, mens prosjektleder anbefales 
lokalisert sammen med Bodø kommunes digitaliserings- og IKT-avdeling.  

Framdriftsplan: 

- Stillingen utlyses etterkant av styremøtet med søknadsfrist 28.02.2020 

- Det nedsettes et ansettelsesutvalg som bidrar i intervjuprosessen. Referansegruppen 
foreslår at Frode Nilsen, digitaliserings- og IKT-sjef i Bodø kommune deltar i 
ansettelsesutvalget. 

- Styret ansetter i siste instans  

- Orienteringssak til regionrådet 13. februar 

- Det bør tas sikte på å ha prosjektleder på plass senest 1. juli  

 

Finansiering 

Følgende budsjett ligger til grunn for satsingen: 
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Kostnader
2019 2020 2021 SUM

Lønn- og sosiale kostnader 830 000,00kr      860 000,00kr      900 000,00kr      2 590 000,00kr  
Diverse kontorrelaterte kosntader 200 000,00kr      200 000,00kr      200 000,00kr      600 000,00kr      
Reisekostnader 200 000,00kr      200 000,00kr      200 000,00kr      600 000,00kr      
Diverse kostnader   170 000,00kr      140 000,00kr      100 000,00kr      410 000,00kr      
SUM 1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  4 200 000,00kr  

Finansiering
2019 2020 2021 SUM

Salten Regionråd (Iris-fondet) 700 000,00kr      700 000,00kr      700 000,00kr      2 100 000,00kr  
Salten Regionråd (Regionalt næringsfond) 333 333,00kr      333 333,00kr      333 333,00kr      999 999,00kr      
Kommunene i Salten 366 667,00kr      366 667,00kr      366 667,00kr      1 100 001,00kr  
SUM 1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  1 400 000,00kr  4 200 000,00kr   

 

Samtlige kommuner har besluttet å delta i prosjektet med sin andel av finansiering. 

 

Vurdering 

Regionrådet besluttet i sitt møte i 2019 å igangsette ei satsing innenfor «Digital infrastruktur 
og et smartere Salten» under forutsetning av at kommunene deltok i prosjektet, også 
gjennom medfinansiering. Samtlige ti kommuner har vedtatt å delta i prosjektet, også 
økonomisk. 

Norge ligger langt fremme i bruk av teknologi og har en veldreven og effektiv offentlig sektor. 
På tross av dette opplever kommunene utfordringer i oppgaveløsing og leveranse. 
Utfordringene kan ikke løses i den enkelte kommune, virksomhet eller sektor, men gjennom 
å samarbeide på tvers av kommuner eller sektorer. Dette er noe av bakgrunnen for at 
kommunene i Salten gjennom Salten Regionråd har valgt å etablere ei treårig satsing 
innenfor digitalisering, i tillegg til de styringssignalene som er kommet fra nasjonale 
myndigheter og departement når det gjelder digitalisering i offentlig sektor. 

Trangere økonomisk handlingsrom og økte forventninger fra brukerne krever at offentlig 
sektor jobber på nye måter. Samordning og samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer og 
sektorer må til for at offentlig sektor skal kunne ta ut gevinster ved bruk av ny teknologi og 
finne nye måter å jobbe på. Digitaliseringen skal bidra til en bedre og mer effektiv offentlig 
sektor, som igjen kan skape en enklere hverdag for folk flest. Dette leder fram til 
rammeverket som referansegruppen anbefaler å legge til grunn for den videre satsingen; 

Rammeverket bør ta utgangspunktet i Stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge — IKT 
for en enklere hverdag og økt produktivitet», den nasjonale strategien «Én digital offentlig 
sektor» og KS’s digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner, og gjøre 
nødvendige tilpasninger til Salten.  

Prosjekttittel foreslås til å være «Ett digitalt Salten». 

− Hovedmål/visjon: Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten 

− Delmål:  
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o Økt digital kompetanse og deltakelse 

o Bedre tjenester 

o Effektiv ressursbruk 

o Økt verdiskaping 

− Ledelse, struktur, kultur og endringskompetanse er de bærende elementene for å 
lykkes i prosjektet. 

− Det bør utvikles innhold/mål under hvert innsatsområde som skal bidra til å nå delmål 
og hovedmål/visjon. 

− Det er behov for å definere en handlingsdel som skal beskrive hva som bør gjøres for 
å komme raskere i mål med digitaliseringen i kommunene. 

− Forankring, fullmakt, delegasjon og ressurser er viktige suksesskriterier for å lykkes 
med strategien. 

 
Referansegruppen foreslår å endre referansegruppen til å være ei ressursgruppe. 
Referansegruppen mener ei ressursgruppe er en mer passende tolkning av rollen og 
mandatet til gruppen, noe daglig leder er enig i, da gruppen kan ta et større ansvar i forhold 
til involvering i prosjektet og gi støtte til prosjektleder. 
 
Referansegruppen anbefaler at prosjektleder ansettes hos Salten Regionråd med 
arbeidsgiver- og oppfølgingsansvar for vedkommende, mens prosjektleder anbefales 
lokalisert sammen med Bodø kommunes digitaliserings- og IKT-avdeling. Det er både 
fordeler og ulemper ved en slik organisering. Fordelen er at prosjektleder får sitte sammen 
med et sterkt fagmiljø innenfor digitalisering og IKT i Bodø kommune. Ulempen er at 
prosjektleder distanseres fra regionrådets administrasjon og fagmiljøet i regionrådet.  

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 24. januar 2020 under Styre-sak 06/20 og har drøftet 
anbefalingene fra referansegruppen. Saken legges fram for regionrådet som en 
orienteringssak.  

Styret fungerer som styringsgruppe for satsingen og har gjort følgende enstemmige vedtak: 
 

1. Prosjekttittel endres til «Ett digitalt Salten». 

2. Rammeverket skal ta utgangspunktet i Stortingingsmeldingen «Digital agenda for 
Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet», den nasjonale strategien 
«Én digital offentlig sektor» og KS’s digitaliseringsstrategi for kommuner og 
fylkeskommuner, og gjøre nødvendige tilpasninger til Salten. 

− Hovedmål/visjon: Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv i Salten 

− Delmål:  

o Økt digital kompetanse og deltakelse 
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o Bedre tjenester 

o Effektiv ressursbruk 

o Økt verdiskaping 

− Ledelse, struktur, kultur og endringskompetanse er de bærende elementene for å 
lykkes i prosjektet. 

− Det bør utvikles innhold/mål under hvert innsatsområde som skal bidra til å nå delmål 
og hovedmål/visjon. 

− Det er behov for å definere en handlingsdel som skal beskrive hva som bør gjøres for 
å komme raskere i mål med digitaliseringen i kommunene. 

− Forankring, fullmakt, delegasjon og ressurser er viktige suksesskriterier for å lykkes 
med strategien. 

 

3. Referansegruppens rolle og mandat er følgende; 

a. Referansegruppen endres til å være ei ressursgruppe. 

b. Ressursgruppens mandat vil være:  

i. Å være en støtte for prosjektleder i faglige problemstillinger, og bidra til 
forankring inn mot kommunene 

 

4. Følgende fremdriftsplan legges til grunn frem til prosjektleder er på plass: 

a. Stillingen utlyses etterkant av styremøte med søknadsfrist 23.02.2020 

b. Det nedsettes et ansettelsesutvalg som bidrar i intervjuprosessen. Styret 
ansetter i siste instans. Følgende foreslås å delta i ansettelsesutvalget 
sammen med daglig leder: 

i. Frode Nilsen, Bodø kommune 

ii. En tillitsvalgt 

c. Det legges fram orienteringssak til regionrådet 13. februar 

d. Det tas sikte på å ha prosjektleder på plass senest 1. juli  

 

5. Prosjektleder  

a. ansettes i Salten Regionråd og rapporterer til daglig leder.  

b. skal ha sitt kontorsted hos Salten Regionråd  

c. skal jobbe tett sammen med alle ti kommunene og «hospitere» i alle 
kommunene i prosjektperioden. 
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Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 30.01.2020   

 
Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 
 
 
 
Link til vedlegg digitaliseringsstrategi «Én digital offentlig sektor»: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/db9bf2bf10594ab88a470db40da0d10f/no/pdfs/digit
aliseringsstrategi_for_offentlig_sektor.pdf 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/db9bf2bf10594ab88a470db40da0d10f/no/pdfs/digitaliseringsstrategi_for_offentlig_sektor.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/db9bf2bf10594ab88a470db40da0d10f/no/pdfs/digitaliseringsstrategi_for_offentlig_sektor.pdf
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SR-sak 08/20 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 Meløy kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 

 
Samferdsel 

Siden oppstarten av nytt samferdselskart Nordland i 2016 har det vært brukt mye ressurser i 
kommunene i Salten på å håndtere endringer i ruter for buss og båt. I hovedsak har det vært 
de enkelte kommuner som har uttalt seg for forhold i egen kommune, fordi det handler om 
fordeling av midler og ressurser. Det blir dermed alles kamp mot alle for å beholde et best 
mulig tilbud i egen kommune.  

Etter at samferdselskart Nordland ble avsluttet er det nå på trappene nye høringer og 
endringer for samferdselen i fylket. Bakgrunnen er endringer i økonomiske rammer for 
fylkeskommunen. Ut fra flere perspektiver er denne utviklingen utfordrende, da den bidrar til 
å svekke utviklingen av Salten som region. Det trenger ikke være negativt at ruter endres så 
lenge de dekker behovet for innbyggere og næringsliv, men når tilbud blir helt borte, eller FV 
17 som gjennomfartsvei stenges i deler av døgnet, er dette en utvikling som ikke fremmer 
vekst. 

Samtidig er det etablert et kystopprør for de økte prisen på ferger og hurtigbåter. For de som 
er avhengig av ferge eller hurtigbåt, har prisnivået nå nådd et punkt hvor innbyggere i 
ytterdistriktene vurderer om de må flytte. Da er det ikke sikkert de blir værende i regionen, 
men at de flytter videre ut. Utviklingen i samfunnet tilsier at vi trenger tilflytting, samtidig som 
næringslivet trenger arbeidskraft for å fortsette veksten vi ser innen eksempelvis fiskeri og 
havbruk. Økte priser rammer også næringslivet i regionen. 

Det bør være et mål at mer av transporten på vei kan flyttes over på sjø langs kysten. Dette 
krever nytt materiell og investeringer. Reiselivet er en næring i vekst, hvordan kan vi få til en 
mer rettferdig prising for disse reisene sett opp mot fastboende i distriktene? 

For å møte endringer på en best mulig måte må det jobbes med helheten for å få på plass 
bærekraftige løsninger for fremtiden. Vi ønsker at regionrådet diskuterer hvordan Salten 
regionråd kan jobbe sammen for at endringer i samferdselstilbud best mulig tilpasses 
innbyggere og næringsliv sitt behov. Det skal nå ansettes en resurs på samferdsel i 
regionrådet.  Hvordan kan denne resursen jobbe med disse endringene, på lik linje med 
andre samferdsels prioriteringer i vår region?  
 
Meløy kommune v/ordfører vil gi en kort innledning i regionrådets møte. 
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Forslag til vedtak legges fram i møtet. 
 

b) Fra Steigen kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 

Frivillighetssentralene 

Steigen kommune v/ordfører ber om at regionrådet drøfter frivillighetssentralene - og rollen 
etter omlegging av finansieringsmodell. Det er ønskelig at regionrådet bidrar til å synliggjøre 
viktigheten av frivillighetssentralen, og særlig i mindre kommuner, der man får veldig mye 
igjen for arbeidet som legges ned.  
 
Vedlagt følger et notat fra Frivillighetssentralene i Salten, samt oversikt over fordeling av 
midler til Frivillighetssentralene. 
 
Forslag til vedtak/uttalelse legges fram i møtet.  
 

c) Fra Steigen kommune v/ordfører er følgende sak meldt inn til møtet 
 
Tilflytting i Salten  
 
I den senere tid har flere rapporter og framskrivinger beskrevet Nordlands store utfordring 
med nedgang i folketallet.    
   
Steigen kommune har gjennom flere år hatt egne bolystprosjekter med prosjektleder som 
jobber systematisk med dette. Steigen er en av svært få kommuner i Salten som de siste to 
årene har økning i folketallet med en positiv trend. Det skyldes selvsagt nye 
næringsetableringer, men like fullt satsningen på Steigen som bo- og arbeidssted, og ikke 
minst et liv tett på naturen med mange gode tilbud og sosiale nettverk.   
 
Les mer om satsingen: www.levisteigen.no 
   
Distriktskommunene rundt Bodø kan ikke bare løftes frem i turistsammenheng, men må også 
synliggjøres som attraktive etableringssteder. Næringene som er motoren i distrikts-Nordland 
er ofte lokalisert utenfor byene, og kan derfor tilby attraktive kompetansearbeidsplasser - noe 
som er en nøkkel for tilflytting og bolyst. 
 
Steigen kommune ber om at regionrådet drøfter følgende:   
   

1. Hvilken rolle kan Regionrådet spille i et koordinert arbeid som har som mål å snu 
trenden i Salten?   

 
2. Hvordan kan vi i samarbeid sørge for at folketallet også utenfor Bodø kan øke, med 

Bodø som en nær-by med rikt utdannings - og kulturtilbud, god samferdsel, 
helsetjenester og attraktiv fagregion?  
 

Saken legges fram som en drøftingssak for regionrådet. 
   
 
 
 
 
 

http://www.levisteigen.no/
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Bodø, den 30.01.2020 
 
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder   
 
 
Trykt vedlegg: 
 

b) Notat fra frivillighetssentralene i Salten 
Oversikt over tildelinger til frivillighetssentralene  
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SR-SAK 09/20     HØRING – FORSLAG TIL ENDRING AV 
REGLER OM TURISTFISKE  

 
Innledning 

Nærings- og fiskeridepartementet har sendt på høring forslag til regelendringer knyttet til 
turistfiske. 
 
Høringsfristen er 17. februar 2020. 
 
 

Bakgrunn 

Turistfiskenæringen har vært gjennom en vekst i flere år. Turister etterspør reiselivsprodukter 
der det å fiske sin egen fisk er en del av opplevelsen. Turistfiske er blitt et attraktivt produkt 
som det er høy etterspørsel etter, først og fremst fra utenlandske gjester. Denne såkalte 
turistfiskenæringen har potensial til å bidra ytterligere til verdiskaping langs kysten. Etter 
hvert som interessen for turistfiske øker, får imidlertid også enkelte uheldige konsekvenser 
av turistfisket større praktisk betydning. 

Selv om ressursuttaket fra turistfiske er begrenset sammenliknet med ressursuttak fra 
alminnelig fiskerivirksomhet, gis det i dag ikke et fullstendig bilde av ressursuttaket fra havet 
som stammer fra turistfiskevirksomheter. Det er også en utfordring at turister kun tar med 
seg de mest verdifulle delene av fisken ut av landet, og kaster resten. Dette er en uønsket 
sløsing med fullverdige ressurser. 

Departementet opplever at det er en utfordring at enkelte smugler fisk ut av landet i større 
kvanta. Det avdekkes flere beslag ved grensestasjonene, men mye tyder på at den reelle 
utførselen er høyere. De som står for denne aktiviteten, har ikke nødvendigvis vært gjester 
ved registrerte turistfiskebedrifter. 

Det er i denne sammenheng også relevant å informere om at regjeringen 21. juni 2019 la 
frem Meld. St. 30 (2018-2019) Samhandling for betre sjøtryggleik. I meldingen foreslås det å 
vurdere om det bør stilles strengere krav til utleiere og leietakere av fritidsbåter. Dette arbei-
det har Sjøfartsdirektoratet nå igangsatt. I arbeidet skal det vurderes om utleie av fritidsbåt er 
regulert på en slik måte at sikkerheten for leietaker er tilstrekkelig ivaretatt. For å få et godt 
kunnskapsgrunnlag skal Sjøfartsdirektoratet samarbeide med Direktoratet for samfunns-
sikkerhet og beredskap og Fiskeridirektoratet. Dersom slike krav ved utleie av båter skulle bli 
strengere, vil det påvirke turistfiskenæringen direkte gjennom en ytterligere ansvarliggjøring. 

Departementet mener også det er viktig å se dette høringsforslaget i sammenheng med ar-
beidet som Sjøfartsdirektoratet nå gjennomfører. Uønsket og useriøs atferd i forbindelse med 
både sikkerhet ved båtutleie og ressursuttak antas å kunne henge sammen. 

Se vedlagte høringsbrev for mer informasjon om saken. 
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Vurdering  

Turistfiskenæringen har opplevd økt vekst gjennom flere år, og turister etterspør 
reiselivsprodukter der det å fiske sin egen fisk er en del av opplevelsen. Turistfiske er blitt et 
attraktivt produkt som det er høy etterspørsel etter, først og fremst fra utenlandske gjester. 
Dette gjelder også for de mange reiselivsbedriftene innenfor turistfiske i Salten. 

I Vest-Finnmark Rådet har det vært jobbet målrettet med denne problematikken over lang tid. 
Det ble også arrangert et seminar i Oslo den 6. januar knyttet til dette temaet, og hvor Salten 
Regionråd var medarrangør. Seminaret ble svært vellykket. 

Det anbefales at høringsinnspillet fra Salten Regionråd som gjelder endring av regler om 
turistfiske søkes samordnet med andre regioner i Nord-Norge hvis mulig, herunder Vest-
Finnmark Rådet.  
 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 24. januar 2020 under Styre-sak 04/20 hvor følgende 
enstemmige vedtak ble gjort: 
«Høringsinnspill vedrørende endring av regler om turistfiske søkes samordnet med andre 
regioner i Nord-Norge hvis mulig. 
 
Forslag til høringsinnspill legges fram i regionrådets møte den 13. februar.» 

 
Forslag til vedtak/høringsinnspill ettersendes til regionrådet. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
 
Bodø, den 30.01.2020   
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder    
 
 
 
Trykte vedlegg: 

Høringsbrev datert 6. januar 2020 
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SR-SAK 10/20     HØRING – NOU 2019:18 SKATTLEGGING AV 
HAVBRUKSVIRKSOMHET  

 
Innledning 

Finansdepartementet har sendt på høring NOU 2019:18 Skattlegging av 
havbruksvirksomhet. 
 
Høringsfristen var 4. februar 2020. 
 
Bakgrunn: 

Ved kongelig resolusjon 7. september 2018 ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg for å 
vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget leverte sin utredning 4. november 2019.  

Utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at 
fellesskapet får en andel av grunnrenten, også fra eksisterende tillatelser. Utvalget ble bedt 
om å vurdere ulike former for beskatning, herunder grunnrenteskatt og produksjonsavgift. 
Utvalget skulle i tillegg vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for 
havbruk, inkludert inntekter fra tildeling av nye tillatelser til å drive havbruksvirksomhet, skal 
fordeles mellom kommunesektor og stat. Utvalget kunne også vurdere den interne 
fordelingen mellom kommuner, herunder innretningen og eventuelt fordelingsnøklene i 
Havbruksfondet. I tillegg skulle utvalget utrede hvordan kommunenes andel av inntektene 
kan bli mer stabile og forutsigbare. 
 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 24. januar 2020 under Styre-sak 05/20. Da høringsfristen er 
satt til 4. februar 2020 er høringsinnspillet fra Styrt allerede oversendt til 
Finansdepartementet. Styret velger likevel å legge den frem for regionrådet med følgende 
 
 
Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, 
Gildeskål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 24. januar 
2020 har styret i Salten Regionråd drøftet NOU 2019:18, Skattlegging av 
havbruksvirksomhet. Fra styret avgis følgende enstemmige uttalelse: 

Havbruk er en stor eksportnæring i Nordland og betyr mye for Nordland og Salten hvor flere 
av kommunene aktivt har tilrettelagt for at havbruksnæringen skal få gode vilkår for vekst og 
utvikling innenfor kommunenes sjøarealer.  Næringen har også stor betydning for 
verdiskaping for en rekke andre næringer som leverer varer og tjenester til 
havbruksnæringen. Nordland er Norges fjerde største eksportfylke hvor sjømat utgjør en stor 
andel av eksporten. 

For å få til en god forvaltning av havbruksnæringen har vertskommunene mottatt bidrag fra 
næringen gjennom havbruksfondet.  Ordningen ble innført for at vertskommunen skulle få 
kompensasjon for å stille areal til disposisjon for oppdrett i sjø.  Det har vært og er en god 
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tradisjon i Norge at kommunen får en viss kompensasjon for å stille felleskapet areal til 
disposisjon for næringsaktivitet. En avvikling av havbruksfondet, eller innføring av andre og 
mer usikre ordninger, vil kunne medføre negative konsekvenser for en del av kommunene. 

Utvalget som har gitt sin innstilling til regjeringen har tatt for seg flere forhold.  De har sett på 
skattleggingen av sjøbasert havbruk generelt.  Videre har de sett på hvem som bør motta 
skatt fra havbruksnæringen. 

Når det gjelder selve skattleggingen tillater Salten Regionråd å påpeke at å innføre en 
særskatt – i dette tilfelle – grunnrenteskatt på en svært konkurranseutsatt næring bør kreve 
en svært god begrunnelse. Salten Regionråd kan ikke se at det foreligger en slik 
begrunnelse hva angår havbruk for å innføre en slik særskatt. 

Hva angår selve fordelingen av skatt mellom stat, fylkeskommune og kommunen bør dette 
ikke endres på i forhold til dagens modell.  Det er ingen ting som i dag legitimerer å endre på 
fordelingen mellom partene. Salten Regionråd er derfor i det vesentlige enige med 
mindretallets forslag.  Det bør ikke innføres en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.  
Dagens modell for innhenting av grunnrente gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet 
bør videreføres. 

Salten Regionråd mener en bør se på utbetalingen fra havbruksfondet, dette for å gjøre 
havbruksfondet til et mer reelt fond der utbetalingene strekker seg over tid og fondet bygges 
opp over tid. I dette ligger at en bør se på om kommunen for fremtiden mottar avkastning av 
fondet og ikke slik som i dag at hele summen utbetales i sin helhet.  For at et fremtidig 
havbruksfond skal ha vekstmulighet bør en også se på å innføre en arealleie som baserer 
seg på den produksjon som er på anleggene. Denne avgiften tilkommer havbruksfondet og 
utbetales til kommunene etter dagens fordelingsnøkkel til fondet. 

Videre mener Salten Regionråd at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det 
stimulerer til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig sjømatproduksjon 
avhenger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og næringen. 

Sjømat Norge, Norsk Industri og Nettverk for fjord og kystkommuner (NFKK) har et felles 
ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om en 
bærekraftig vekst i matproduksjonen som sikrer ringvirkninger langs kysten.  For å lykkes 
med dette må det investeres betydelige beløp i årene fremover og derfor må kapitalen som 
skapes langs kysten reinvesteres der.  Salten Regionråd støtter derfor enigheten 
fremkommet mellom NFKK, Sjømat Norge og Norsk industri om innføring av en arealeie, 
samt deres innspill til høringen.  
 
 
 
Bodø, den 30.01.2020   
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder    
 
 
 
Trykte vedlegg: 

Høringssvar fra NFKK, Sjømat Norge og Norsk industri 
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SR-sak 11/20 OPPFØLGING AV PARTNERSKAPSAVTALE MED 
NORD-NORGES EUROPAKONTOR  

  

Innledning 

Salten Regionråd inngikk partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor den 1. juli 
2014 med 1 års varighet. Partnerskapsavtalen ble deretter forlenget, sist fram til 30. juni 
2020. Hovedformålet er å posisjonere Salten som en sentral aktør i utviklingen av 
nordområdene, holde oss oppdatert på EU-politikk som berører kommunene i Salten, samt 
bidra til økt internasjonalisering i regionen.  

Partnerskapsavtalen er forankret i Saltenstrategiene 2016-2020, under «Kunnskapsbasert 
næringsutvikling», delstrategi D. – «Videreutvikle internasjonale allianser». Delstrategien skal 
blant annet gjennomføres ved å følge opp partnerskapsavtalen mellom Salten Regionråd og 
Nord-Norges Europakontor. 

 

Nord-Norges Europakontor 

Nord-Norges Europakontor ble offisielt åpnet den 23. april 2005 som et felles prosjekt 
mellom Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner. Bakgrunnen for dette var en 
erkjennelse i Nord-Norge om at mye av politikkutformingen som berørte landsdelen, ble 
utformet i Brussel. Den overordnede målsetningen for virksomheten var å styrke det 
internasjonale engasjementet i Nordland og Troms og Finnmark. Det økte engasjementet 
skulle fremme samfunns- og næringsutvikling, innovasjon og utvikling av internasjonal 
kompetanse i de tre fylkene.  

I dag har kontoret 4 faste stillinger på åremål, samt en traineestilling som har en varighet på 
10 mnd. I tillegg tar de imot hospitanter. 

Formålet til Nord-Norges Europakontor er å fremme samfunns- og næringsutvikling i Nord-
Norge. Kontoret har en “visjon” om at “Nord-Norges Europakontor skal være en lobbyaktør i 
Brussel for Nordland, Troms og Finnmark”. 
 
Målsetting 

1. Fremme Nord-Norges interesser overfor de Europeiske institusjonene. 
2. Utnytte mulighetene i Norges avtaler med EU gjennom økt Europakompetanse. 

Kontoret er et kompetansesenter på EU/EØS og skal bidra med relevant informasjon og 
kunnskap til eiere og partnere i Nord-Norge om politiske og andre forhold i EU og i Brussel, 
med potensielle konsekvenser for landsdelen. Kontoret skal formidle informasjon og 
synspunkter hjemmefra mot Europa, og være besøksorganisator/arenaskaper i Brussel for 
eiere og partnere. Kontoret skal i hovedsak arbeide på saksfelter som er felles for de tre 
nordnorske fylkene, i tett samarbeid med eierne og partnerne. NNEO kan derfor også være 
en samarbeidsarena mellom eiere og partnere mht. EU-relaterte saker. Kontoret skal ikke 
bidra til partnersøk, søknadsskriving m.m.   
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Bakgrunn 

Salten Regionråd gjorde følgende vedtak i sitt møte den 15. februar 2018 i SR-sak 05/18: 

1. Salten Regionråd er fornøyde med partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor 
i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2018 – 30.06.2020. 

2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2020 hvor det tas stilling til om 
partnerskapsavtalen skal forlenges. 

3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 
 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000
Beiarn 15 000
Bodø 15 000
Hamarøy 15 000
Fauske 15 000
Gildeskål 15 000
Meløy 15 000
Rødøy 15 000
Saltdal 15 000
Steigen 15 000
Sørfold 15 000
SUM 250 000

Finansiering

 

 
Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes AUs disposisjonsfond. 

4. Regionrådets arbeidsutvalg får i oppdrag å nedsette en arbeidsgruppe som gis fullmakt 
til å følge opp partnerskapsavtalen mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.  

5. Rådmannsutvalget er kontaktpersoner for kommunene opp mot Regionrådet og Nord-
Norges Europakontor.  

 

Beskrivelse  

Bestilling til Nord-Norges Europakontor:  

1) Promotering av Salten  

o Kontinuerlig arbeid for å sette Salten på kartet og synliggjøre Salten i 
internasjonal/europeisk sammenheng 

2) Infrastruktur og samferdsel i nordområdene 

o Videreutvikle og forsterke Saltens koblinger til det internasjonale transportnettverket, 
herunder satsinger innenfor veg, bane, sjø og luftfart. 

o Bidra til å utvikle Bodøs status som flybyen gjennom innspill til satsinger. 
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o Fortsette overvåking og gi innspill og informasjon som kan brukes overfor 
Samferdselsdepartementet ved viktige omstillinger og etableringer 

3) Sikkerhet og beredskap:  

o Videreutvikle og forsterke Bodøs status som sikkerhets- og beredskapshovedstad i 
Norge og Nordområdene 

o Overvåke og følge utviklingen av relatert politikk i EU/Europa 

o Arrangere workshops/seminarer i Brussel/Salten etter behov for å videreutvikle den 
rollen Bodø og Salten skal ta innenfor sikkerhet og beredskap 

o Bistand med å knytte nettverk og innhente kunnskap 

4) Regional- og nordområdepolitikk 

o De grenseregionale samarbeidsprogrammene 2014 – 2020 skal tre i kraft i 2014. 
Skaffe informasjon om programmene og endringer i regelverk. 

o Følge utviklingen av EUs nordområdepolitikk og skaffe Salten kunnskap om – og 
deltakelse i debatten rundt denne. 

5) Informasjon om viktige næringer i nord, som fiskeri, energi, mineraler og reiseliv. 

o Informasjon og oppdateringer om saker som får betydning for næringslivet i vår 
region. 

 

Nord-Norges Europakontor har i perioden bidratt med: 

o Promotering av Salten i ulike fora, herunder den årlige sjømatmessen i Brussel, 
gjennom studietur for EU-parlamentarikere til Salten og Nord-Norge m.m. 

o Informasjon og koblinger opp mot EUs satsinger på infrastruktur. Tidligere prosjektleder 
for samferdsel deltok årlig på TEN-T days (TEN-t er EUs samferdselskorridor). 

o Jevnlige informasjonsmailer om Brussel og jobben NNEO gjør.  

o Nyhetsbrev for fisk og EU 

o FOU-brev 

o Nyhetsbrev fra NNEO 

o Håndtert henvendelser fra kommunene i Salten og tilrettelagt for møter med aktører i 
Brussel, senest et møte i desember 2017 med en Havbruksaktør i Salten. Formålet er 
å kunne få innpass i EU-systemene mtp EU-midler 

o Varslet om saker som kan påvirke Nord-Norges og Saltens politikkområder 

o Informasjon om, og tilrettelagt for deltakelse på, ulike seminarer i regi av NNEO og 
NSPA, samt andre møteplasser 

o Foredrag og deltakelse i møte med Salten Regionråd   
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o Tilrettelegging av studietur for regionrådet til Brussel i februar 2015, og for 
Arbeidsutvalget i november 2017. NNEO tilrettelegger studieturer for delegasjoner fra 
Salten om ønskelig. Her har også den enkelte kommune mulighet til å be om å bli tatt 
i mot i Brussel om ønskelig. 

o Deltakelse på møte med aktører i Salten som Salten Regionråd initierer. 

o Bistått Bodø kommune i søkefasen om å bli Europeisk kulturhovedstad i 2024. 

 

Vi har også bedt om at Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024 tas inn i bestillerbrevet og 
gis høy prioritet av NNEO fremover. 

 

Budsjett/finansiering 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000
Beiarn 15 000
Bodø 15 000
Hamarøy 15 000
Fauske 15 000
Gildeskål 15 000
Meløy 15 000
Rødøy 15 000
Saltdal 15 000
Steigen 15 000
Sørfold 15 000
SUM 250 000

Finansiering

 
 

Det foreslås at Salten Regionråd dekker kr. 100.000,- pr. år fra Styrets disposisjonsfond for 
perioden 1.7.2020 – 30.6.2022.  

Det er pr. 31.12.2019 kr. 1 297 150,- disponibelt i Styrets disposisjonsfond. 

 

Vurdering 
Bevisstheten om vår egen rolle i en stadig mer globalisert verden er viktig. Vi konkurrerer 
med landsdelen, nasjonen og resten av verden om de kloke hodene. Vi må derfor ha et 
bevisst forhold til dette om vi skal lykkes. Begrunnelsen for å inngå partnerskapsavtale med 
NNEO var at (1) man fra nordnorsk side felles slutter opp om å ha en representasjon i 
Brussel og (2) at partnere kan få spesialiserte leveranser og tjenester av nytteverdi for deres 
arbeid hjemme i regionen. På denne måten kan vi komme tidlig inn i beslutningsprosesser 
som pågår i Brussel og holde oss oppdatert på hva som skjer i Brussel. 
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For første gang siden oppstarten av EU i 1957 har et medlemsland valgt å melde seg ut av 
EU ved at det britiske folk har stemt ja til Brexit. Dette vil få betydning for Norge og Norges 
interesser i Europa, men foreløpig er det noe uklart hvordan dette vil påvirke oss. 
Til tross for at Norge ikke formelt er medlem av EU har EUs politikk direkte innvirkning på 
store deler av norsk samfunnsliv. Norge har tilknyttet seg store deler av EU-samarbeidet 
gjennom flere avtaler med EU. Hovedpilaren i Norges tilknytning til EU er EØS-avtalen, som 
ble vedtatt i 1992 og trådte i kraft i 1994. EØS-avtalen omtales ofte som Norges viktigste 
utenrikspolitiske avtale, men har også store innenrikspolitiske konsekvenser. Eksempler på 
politikkområder som inngår i EU-samarbeidet, men som ikke er innlemmet i EØS-avtalen er 
utenriks-, finans-, landbruks- og fiskeripolitikk. EØS-avtalen oppdateres og utvides 
fortløpende. Norge har likevel avtaler med EU om f.eks. fiskeri da Europa er det største 
markedet for fiskeri/havbruksnæringen i Norge.  
 
Norsk kommunesektor påvirkes i stor grad av de beslutninger som tas av EU. Som eksempel 
kan nevnes politikkområder som regionalt differensiert arbeidsgiveravgift, offentlig 
statsstøtteregelverk, miljø (blant annet vanndirektivet, og det jobbes nå med et avfallsdirektiv 
og en plaststrategi i EU som vil få stor innvirkning på norske kommuner), tunelldirektivet, 
regelverket om offentlige anskaffelser, arbeidstidsdirektivet, trygdedirektivet m.m. Et 
eksempel på en stor og viktig beslutning som berører Salten på bakgrunn av et EU-direktiv 
er ny trasé som planlegges realisert gjennom Sørfold, og hvor tunneldirektivet kommer til 
anvendelse. 
 
Noen tall og fakta om EU/EØS: 

- 80 prosent av total eksport fra Norge går til EU, 70 prosent av import kommer fra EU 
- Per 2016 var over 11 000 rettsakter tatt inn i EØS-avtalen  
- Nytt studie fra KS: vel 49% av sakene i kommestyrer og fylkesting er påvirket av 

EU/EØS.  
- Norge har eksportert 1,7 millioner tonn sjømat til EU for 66 milliarder kroner i 2018. 

Det er en volumøkning på 8 prosent, mens verdien økte med 5,1 milliarder kroner 
eller 8 prosent mot 2017. 

- Tall fra SSB for 2017 viser at EU er vårt største og viktigste handelsområde. 
Vareimporten i 2017 var på 399 milliarder kroner, 60 prosent av import utenom skip 
og oljeplattformen. 

  
Norge eksporterer nær halvparten av alt vi produserer, og vel 80 prosent av dette går til EU-
land. EØS-avtalen er Norges viktigste internasjonale avtale.  
 
Forutsigbare og stabile rammevilkår i et verdensmarked med store svingninger og usikkerhet 
forutsetter gode handelspolitiske forbindelser. Innenfor sjømatnæringen er felles regelverk 
for mattrygghet og veterinære forhold viktig fordi det sikrer at handelen med sjømat kan 
foregå uten grensekontroll internt i EØS-området. Dette har stor betydning for tiden det tar 
for fisken å bli fraktet til markedet. Det sies at ingen har så dårlig tid som en død laks. 
 
EØS-avtalen er vesentlig mer enn en ordinær handelsavtale. EØS representerer et helt 
integrert indre marked. Formålet er fri handel med alle varer og tjenester som er produsert i 
henhold til EUs regelverk. Innenfor EØS-området er det like konkurransevilkår og avtalen er 
fri for handelshindringer. Det betyr at produkter og tjenester som produseres i Norge fritt kan 
selges i hele EØS-området uten grensekontroller og godkjenningsmekanismer – inkluderer 

https://www.ssb.no/utenriksokonomi/artikler-og-publikasjoner/norges-viktigste-handelspartnere
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fisk og landbruk selv disse sektorene ikke er dekket av selve avtalen – harmonisering av 
regelverk.  
 
En forutsetning for et indre marked med like konkurransevilkår er like lovrammer. Det er 
grunnen til at Norge, gjennom EØS-avtalen, må iverksette direktiver som vedtas i EU for det 
indre marked. 
 
Vår deltakelse i EØS og det indre marked bidrar til vekst og utvikling – i Europa, i Norge. Et 
eksempel er arbeidsinnvandring. Norge er blant de land i Europa med høyest EØS 
arbeidsinnvandring. Mange drar nordover. Seks prosent av arbeidstakerne i Nordland er 
EØS- innvandrere. Det tjener lokalsamfunnene på. Det tjener næringslivet på - ikke minst 
sjømatindustrien. 
 
EU jobber i et 7-års perspektiv og jobber etter de “lange linjene”. Det er derfor vanskelig å 
oppnå kortsiktige resultater gjennom en partnerskapsavtale. Gjennom partnerskapsavtalen 
får likevel kommunene i Salten en mulighet til å komme tidlig inn i de prosesser som pågår i 
EU, for å påvirke til det beste for Salten og Nordnorske interesser, i tillegg til å bli orientert 
om det som skjer i EU. I tillegg kan kommunene bruke NNEO som bistand for å komme i 
kontakt med relevante aktører innenfor EU-systemet.  
 
Et eksempel er Bodø som Europeisk kulturhovedstad i 2024, hvor kommunene kan bruke 
NNEO til å få kontakt med viktige aktører innenfor EU, samt bistand til å promotere Bodø og 
Nordland i forbindelse med jubileumsåret. Et annet eksempel er en stor havbruksaktør i 
Salten som har benyttet kontoret som bistand for et strategisk arbeid om mot EU og EU-
midler. EU-midler vil bli mer relevant for kommuner og næringsliv i Nord-Norge i fremtiden, 
da DA-midlene og andre regionale utviklingsmidler fases ut. 
 
Ut fra en helhetlig vurdering er Salten Regionråd svært fornøyd med avtalen. Det er verdifullt 
å være en del av et nettverk som lobbyerer rundt viktige rammebetingelser som også 
påvirker norske kommuner. Kontoret oppfordres likevel til å bli mer målrettet i sin oppfølging 
av partnerskapsavtalene og innholdet i disse, og da særlig i forhold til interessefremming 
omkring de spesifiserte politikkområdene i avtalen. Regionrådets styre som prosjektgruppe 
for oppfølging og kommunene i Salten som partnere oppfordres på den annen side til å være 
mer aktiv når det gjelder å se mulighetene i partnerskapsavtalen med Nord-Norges 
Europakontor.  
 
Regionrådet bes å vurdere om man bør legge et av sine fremtidige møter til Brussel, for å få 
bedre kjennskap til Nord-Norges Europakontor og arbeidet som gjøres i Brussel. NNEO vil 
kunne tilrettelegge et slikt møte, hvor vi også får møte ulike aktører og lære mer om EU og 
EØS. 
 
Eierne av kontoret er Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommuner. Som partnere finner 
vi begge de Nordnorske universitetene, Norges Råfisklag, Tromsø kommune, Salten 
Regionråd og Helgeland Regionråd. 
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Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 24. januar 2020 under Styre-sak 07/20 og legger den frem for 
regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
1. Salten Regionråd er svært fornøyde med partnerskapsavtalen med Nord-Norges 

Europakontor i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2020– 30.06.2022. 
 

2. Avtalen evalueres i regionrådets møte i februar 2022 hvor det tas stilling til om 
partnerskapsavtalen skal forlenges. 

 
3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000
Beiarn 15 000
Bodø 15 000
Hamarøy 15 000
Fauske 15 000
Gildeskål 15 000
Meløy 15 000
Rødøy 15 000
Saltdal 15 000
Steigen 15 000
Sørfold 15 000
SUM 250 000

Finansiering

 
 
Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes Styrets disposisjonsfond. 
 

4. Regionrådets styre fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis 
fullmakt til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd.  

5. Det er ønskelig at et punkt 6 tas inn i partnerskapsavtalen, som omhandler kultur. 
 

 

Bodø, den 30.01.2020 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder 
 
Vedlegg: 
Partnerskapsavtale  
Bestillerbrev  
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SR-sak 12/20 SALTENTINGET  
  

 Bakgrunn 
Det vises til SR-sak 49/19 vedrørende Saltentinget 2020 som ble behandlet i regionrådets 
møte 18. – 19. november 2019 med følgende enstemmige vedtak: 

«Saken utsettes inntil videre. 

Regionrådet ber styret å jobbe videre med saken i henhold til de innspill som framkom i 
møtet.» 
Styret har med bakgrunn i vedtaket tatt saken opp under diskusjonssaker i møte 24. januar 
2020, der følgende vedtak ble fattet: 

«Styret foreslår at det alternativt legges opp til et politisk verksted for formannskapene i 2021.» 
 
Beskrivelse 
Styret tar på alvor de tilbakemeldingene som kom i regionrådets møte 18. – 19. november 
2019 vedrørende Saltentinget. Samtidig er det viktig at regionrådets arbeid er godt forankret i 
kommunene, og dette har Saltentinget bidratt til. 
 
Styret har derfor besluttet at vi i denne perioden alternativt inviterer formannskapene til et 
politisk verksted med aktuelle tema som står på agendaen i regionrådet.  
 
Til sammen utgjør formannskapene ca. 70 deltakere – og med rådmenn og evt. 
formannskapssekretærer i tillegg til regionrådets administrasjon vil det totalt dreie seg om ca. 
95 deltakere. På Saltentinget har det vært rundt 200 deltakere. 
 
Vurdering 
Saltentinget har blitt oppfattet som en viktig arena for lokalpolitikerne i regionen, der de kunne 
ta del i en felles politikkutforming og ikke minst bli kjent med hverandre over 
kommunegrensene.  
 
Samtidig er Saltentinget et stort arrangement som tar mye kapasitet i sekretariatet, og som 
koster kommunene en god del selv om vi har fått tilskudd fra bl.a. Iris til gjennomføringen. 
Et politisk verksted med halvparten så mange deltakere vil derfor være enklere å gjennomføre 
på alle måter. 
 
Saken legges frem for regionrådet med følgende  
 
 
Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd ber om at det gjennomføres et felles politisk verksted for alle 
formannskapene i Salten ultimo januar 2021. 

Styre og sekretariat bes å jobbe videre med planlegging av et slik arrangement. 
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Bodø, den 30.01.2020 

 
 
Kjersti Bye Pedersen  Heidi Robertsen 
daglig leder  prosjektkoordinator 
 
 
 



Salten Regionråd  Saksframlegg 
Møte 13. februar 2020  Side: 1 av 2  
 
 
 
 

Arkiv: sr-sak 1320 - ordførerens tur 2020                          Utskriftsdato: 30.01.20 Sign: kbp  

SR-sak  13/20 ORDFØRERENS TUR 2020 
 

 

Innledning 

Salten Friluftsråd inviterer nyvalgte ordførere til å delta på ”Ordførerens tur 2020”. 

 

Beskrivelse 
Ordførerens tur kort fortalt 
Ordføreren i hver kommune i Salten inviterer egne innbyggere på tur et sted i egen kommune 
etter en fastsatt fordeling av tidspunkt (se under). Turene kan være for noen få, eller for 
mange. Tidspunktene settes i et samarbeid mellom ordførerne og Salten friluftsråd.  

Friluftsrådet sørger for at det blir skrevet en artikkel fra turen til AN. Lokalaviser kan i tillegg 
dekke turene. Artiklene trykkes etter endt turrunde i et felles hefte. Hver kommune får ca. 50 
hefter til fri distribusjon, men kan få flere om ønskelig. 

 

Historikk 
Salten friluftsråd startet i samarbeid med ordførerne i Salten opp med ordførerens tur i 
friluftslivets år i 2005. Etter det har vi gjennomført ordførerens tur året etter kommunevalget i 
de påfølgende periodene. Vi i Salten var først ute nasjonalt med konseptet. Nå gjennomføres 
det i de fleste regioner med friluftsråd nasjonalt. Turene i Salten har vært gjennomført 
månedlig gjennom hele året. Variasjonen i turmål, arrangement og antall deltakere har vært 
stor, fra konserter og byhistoriske vandringer til sykkel- og skiturer, vinteruteovernatting, 
sauesanking, grottetur, rusleturer og toppturer i sludd og solskinn. Deltakelsen har vært fra 
kun ordfører, journalist og friluftsrådet til flere hundre deltakere. Felles for turene har vært 
mange smil, fornøyde deltakere og et fint knippe turartikler. 

 

Årets ordførertur 2020 
Friluftsrådet har et ønske om at vi gjennomfører ordførerens tur 2020 i alle kommunene i 
Salten i perioden april-oktober. For å få oppmerksomhet rundt 55 forførende friluftsmål, ønsker 
vi i utgangspunktet at ordførerne velger en av disse turene som sin tur i år (men ikke et 
absolutt krav). Ordførerne må ta initiativ til tur og sørge for lokal organisering. Friluftsrådet kan 
bistå i den grad det er ønskelig. 

 

Økonomi 
Salten friluftsråd har søkt om støtte til tiltaket via Friluftsrådenes landsforbund (60.000). Dette 
vil dekke utgiftene knyttet til produksjon av artikler og hefte etter endt tursesong. For å unngå 
at friluftsrådet går med underskudd på prosjektet er det ønskelig at regionrådet bidrar i 
størrelsesorden 50.000. Det vil dekke utgifter til reise og opphold for friluftsrådet. I tillegg vil vi 
da kunne bidra med noe utgiftsdekning på enkelte arrangement (2-4.000). 
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Forslag til TURnus 
 
Under følger friluftsrådets forslag til tidsramme turene i de enkelte kommunene foregår 
innenfor.  

Kommune Ordfører Turmål Hvem fra 
friluftsrådet 

Tidsramme for 
gjennomføring av tur 

Beiarn Monika Sande Stabbursdalsryggen Bjørn 6. april 

Gildeskål Bjørn M. Pedersen  Knut Mai første halvdel 

Rødøy Inger Monsen  Knut Mai siste halvdel 

Bodø Ida Pinnerød  Annette Juni første halvdel 

Hamarøy Britt Kristoffersen Hamarøyskaftet Annette  Juni siste halvdel 

Meløy Sigurd Stormo Innerstøtt Bjørn Juli siste halvdel 

Steigen Aase Refsnes  Bjørn August første halvdel 

Fauske Marlen Rendall Berg  Annette August siste halvdel 

Sørfold Gisle Hansen  Annette September første 
halvdel 

Saltdal Rune Berg  Knut September siste halvdel 

 

Ordførerne kan bytte turer internt, men friluftsrådet vil da gjerne orienteres. 

 

Forslag til vedtak:  
1. Ordførerens tur 2020 gjennomføres innenfor de rammene som er beskrevet i saken. 

2. Salten Regionråd bevilger kr 50.000 til gjennomføringen av tiltaket. Midlene tas fra 
Styrets disposisjonsfond. 

 

 

Bodø, 30.01.2020 
Salten Regionråd 
 
 
 
Kjersti Bye Pedersen     Bjørn Godal 
daglig leder      faglig leder  
 

 
Vedlegg:  1: Skjema for tilbakemelding fra den enkelte ordfører (frist 31. mars) 
  2: Oversikt over de 55 forførende friluftsmålene fordelt på kommuner 
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