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TEAMSMØTE I REGIONRÅDET 4. JUNI 2020  

  
 

SAKSLISTE  Møtestart kl. 12.00 
Velkommen til Teams-møte  
 
SR-sak     14/20 Referat    
SR-sak     15/20 Årsmelding og årsregnskap 2019 Salten Regionråd 
SR-sak     16/20 Årsmøte Salten Friluftsråd     
SR-sak     17/20 Årsmøte Salten Kultursamarbeid 
SR-sak 18/20 Årsrapport Felles Ansvar i Salten  
SR-sak  19/20 Generalforsamling Salten Invest AS   

SR-sak     20/20 Saltenstrategier 2020 – 2024  
SR-sak 21/20 Orienteringer  

- sekretariatet  

  - rådmannsgruppa 
SR-sak     22/20 Oversikt over innspill til Iris-fondet 
SR-sak     23/20 Orientering om prosess rundt ny selskapsform for Salten Regionråd 
SR-sak     24/20 Møteplan 2021 
SR-sak     25/20 Orientering om næringsarbeidet i Salten 
   Utviklingsdirektør Bodø kommune, Odd Henriksen, orienterer 

 
     
 
Praktiske opplysninger 
Teamsmøte 
4. juni 12.00 Møtet starter 
 15.00 Møteslutt 
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SR-sak 14/20 REFERAT FRA FORRIGE MØTE 
 
 

 Vedlagt følger referat fra møte i Salten Regionråd 13. februar 2020.  
 
 

 

Forslag til vedtak:  
 

Referat fra møte i Salten Regionråd 13. februar 2020 godkjennes. 

 

 

Bodø, 20.05.2020 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
 
 
Trykte vedlegg: 
Referat fra møte 13. februar 2020  
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SR-SAK 15/20 ÅRSMELDING OG ÅRSREGNSKAP FOR 2019 
SALTEN REGIONRÅD 
 

  
Vedlagt følger Årsmelding og regnskap for 2019 som separate vedlegg. 
Årsmelding og regnskap ble behandlet i styrets møte 15. mai under Styre-sak 21/20 og 
22/20. 
 
Styret legger saken frem for Regionrådet med følgende   
 
 

Forslag til vedtak: 
Årsmelding og regnskap for 2019 godkjennes.  

Årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger: 

Disponering av årets mindreforbruk (summen av mer/mindreforbruk på prosjektene)

Prosjekt/ArMerforbruk (-)
Mindreforbruk (+) i 2019 Beløp Dekkes av (+)

Godskrives (-) Art/fond Beløp

Pro. 100 Sekretariatet 276 593,01 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -276 593,01
Pro. 106 Kurs/konferanser 3 245,92 Godskrives Disposisjonsfond AU 2560 100 -3 245,92

Sum Art. 2590001 Årets resultat 279 838,93 Sum disponert resultat -279 838,93  
 

 

Bodø, den 20.5.2020    

 

 
Kjersti Bye Pedersen        
daglig leder 

 

Vedlegg: 

Årsmelding 2019 Salten Regionråd 

Årsregnskap 2019 Salten Regionråd 
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SR-sak 16/20 ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD 
 

 Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på e-post 9. mai 2020, vedlagt saksdokumentene. 

I henhold til vedtektene for Salten Friluftsråd § 4, er Salten Regionråd årsmøte for Salten Fri-
luftsråd.  

Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Friluftsråd.  

 

 

Bodø, den 20.05.2020 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Bjørn Godal  
daglig leder faglig leder  

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmøtepapirer Salten Friluftsråd 
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SR-sak 17/20 ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID 
 

 Det vises til utsendt årsmøteinnkalling på e-post 14. mai 2020. Vedlagt følger saksdokumen-
tene. 

I henhold til vedtektene for Salten Kultursamarbeid § 4, er Salten Regionråd årsmøte for Sal-
ten Kultursamarbeid.  

Det føres eget referat for årsmøtet i Salten Kultursamarbeid.  

 

 

Bodø, den 20.5.2020 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Hege Næss Klette  
daglig leder faglig leder  

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmøtepapirer Salten Kultursamarbeid 
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SR-sak 18/20 ÅRSRAPPORT 2019 FELLES ANSVAR I SALTEN  
 

Årsrapport og regnskap 2019 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i Sal-
ten, skal styret avgi årlig rapport til «Utvidet Regionråd» (kommunene i Salten Regionråd, 
samt Værøy og Røst).  

Årsrapporten for 2019 følger vedlagt. Regnskapet er en del av Regionrådets regnskap og re-
videres sammen dette.  
 
Utgiftsdekning 2021 

Kommunenes utgiftsandel for 2021 vedtas i forbindelse med budsjettet for 2021 for regionrå-
dets virksomhet, i møte den 17. – 18. september 2020. 

 
Valg av representanter og personlige varamedlemmer til styret i Felles Ansvar 

I henhold til inngått avtale mellom kommunene om opprettelse og drift av Felles Ansvar i Sal-
ten, skal «Utvidet Regionråd» oppnevne styre for tiltaket med personlige varamedlemmer. 
Med utvidet regionråd menes kommunene i Salten utvidet med 2 representanter fra hver av 
avtalekommunene utenfor Salten Regionråd, dvs. Værøy og Røst. 

Styret i Felles Ansvar har hatt følgende sammensetning 2019/2020: 

 
            Ronny Borge, styreleder, samarb.komm.  

Vara: Anne Lise Nordvik Arntzen, Sørfold kommune, fra og med 19.11.19 Synnøve    
Pettersen, Bodø 
 
Tor Håvard Bentzen, fungerende leder politiet i Salten – fra og med 31.8.20.Robin 
Johnsen, geografisk driftsenhetsleder Salten  
Vara: Thomas Thorshaug, leder U18 - politiet  
 

            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  
            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  

 
            Randolv Gryt, Bodø kommune  
            Vara: Bente Haukås, Bodø kommune  

 

 
 

 2 av styremedlemmene samt deres vara er på valg i 2020: 
 
            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  
            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  

 
            Randolv Gryt, Bodø kommune  
            Vara: Bente Haukås, Bodø kommune  
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Mona Hammerfjeld og hennes vara Christina Aas har takket ja til å fortsette i styrevervet. 

Thomas Thorshaug har gått over i en annen stilling. Ny leder på U18 er pr. dags dato ikke 
ansatt. Det er naturlig at stillingsinnehaver blir Robin Johnsens vararepresentant i styret. 

Valgkomiteen v/ leder Monika Sende vil presentere en fast representant med vara fra Bodø 
kommune i Regionrådsmøtet. 

Under henvisning til foranstående legger styret i Felles Ansvar saken frem for utvidet Region-
råd med følgende: 

 
Forslag til vedtak: 
1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport for 2019 for Felles Ansvar i  

Salten.  

2. Kommunenes utgiftsandel for 2021 vedtas i forbindelse med behandling av budsjettet for 
2021 for regionrådets virksomhet i møte den 17. – 18. september 2020.  

3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2020: 
 

            Ronny Borge, styreleder, samarb.komm.  
Vara: Synnøve Pettersen, Bodø 
 
Robin Johnsen, geografisk driftsenhetsleder Salten  
Vara: Ny leder U18 - politiet  
 

            Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet  
            Vara: Christina Aas, ungdomskoordinator Konfliktrådet  

 
            Representant, Bodø kommune  
            Vara: representant, Bodø kommune  

 
 

 

Bodø, den 20.5.2020 

 

 

Kjersti Bye Pedersen Ingunn Dalen  
daglig leder faglig leder  

 

 

Trykt vedlegg 

Årsmelding Felles Ansvar i Salten 2019  
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SR-sak 19/20 GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS 
 

Styret i Salten Invest AS har i samråd med Salten Regionråd valgt å innkalle til generalfor-
samling i selskapet samtidig som Regionrådet har teams-møte den 4. juni 2020.  

Salten Invest AS blir representert ved Svenn Are Jenssen.  

Salten Regionråd eier 100 % av aksjene i Salten Invest AS. På generalforsamlingen repre-
senteres aksjene av Regionrådets medlemmer.  

Valgkomitéen består av følgende:  
Monika Sande (leder), Lars Vestnes og Hilde Dybwad. 

Valgkomitéens innstilling vil bli framlagt i møtet. 

 

 

Bodø, den 20.5.2020 

 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder  

 

 

Trykt vedlegg 

Dokumenter til Generalforsamlingen  
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SR-sak 20/20  SALTENSTRATEGIER 2016-2020 
 
Innledning 

Salten Regionråd fattet i møte 19. november 2019 vedtak om å sette i gang arbeidet med 
rullering av Saltenstrategiene, der Styret ble oppnevnt som styringsgruppe. Skisse til prosess 
og fremdriftsplan ble godkjent i samme møte. 

Styret gjennomførte i samarbeid med sekretariatet et strategiseminar den 23. januar, og re-
gionrådet gjennomførte workshop i sitt møte den 13. februar.  
 
Saltenstrategiene er regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i utgangspunktet 
hvert fjerde år, når nytt regionråd settes. Essensi AS v/Berit Laastad bistår som prosessle-
der. 
 
Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt priorite-
re Regionrådets oppgaver for perioden 2020-2024. Strategiene peker også på ønsket frem-
tidsbilde for Salten mot år 2035. Strategidokumentet er oversiktlig og inneholder visjon, ho-
vedmål og fokusområder med delstrategier som beskriver hvordan vi skal gjennomføre pla-
nen. 
 
På grunn av korona-situasjonen har prosessen blitt noe forskjøvet. Vi tar derfor sikte på at 
regionrådet skal foreta en behandling av første utkast til Saltenstrategier i sitt møte i septem-
ber 2020. Deretter sendes Saltenstrategiene til kommunene for innspill og behandling. 
 
Om prosessen 
Saltenstrategiene 2020-2024 har vært tema på regionrådsmøtene i nov-19 og i februar-20.  
 
Det har vært nedsatt en referansegruppe bestående av Salten Regionråd, Ungdomsrådene i 
Hamarøy og Saltdal, NHO Nordland, Meløy Næringsforum, Visit Bodø, Nord universitet, Bo-
dø 2024, kulturavdelingen i Bodø kommune, næringsnettverket i Salten og Rådmanns-
/kommunedirektørutvalget. Det har vært gjennomført til sammen to møter i referansegrup-
pen, og det er planlagt nytt møte i august. 
 
Styret er styringsgruppe for arbeidet og har gjennomført et strategiseminar, og behandlet 
strategien i sitt møte den 15. mai. Et endelig utkast legges fram i styremøte den 28. august. 
 
Det var planlagt et åpent innspillsmøte i april 2020, som på grunn av koronasituasjonen er 
utsatt til 19. august. Vi håper på bred deltakelse fra ulike aktører.  
 
Strategiplanen skal også gjennomgås internt i sekretariatet for innspill, i etterkant av styre-
møtet. 
 
Fremtidsbilde, visjon, verdier, mål og innhold 
Saltenstrategiene 2020-2024 inneholder fremtidsbilde mot 2035, visjon, hovedmål, fokusom-
råder og perspektiver med delstrategier som beskriver hvordan planen skal gjennomføres. 
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En visjon kan defineres som et bilde av en fremtidig, ønsket tilstand og kan ses på som en 
slags fremtidsdrøm. Visjonen er noe vi kan “strekke” oss etter og sier også noe om hva vi 
ønsker å oppnå på sikt.  
 
For å nå målene har vi definert et sett av verdier som vår samhandling skal basere seg på. 
 
Hovedmålet sier noe om hva vi overordnet ønsker å skape i perioden og de tre delmålene 
skal bidra til å underbygge hovedmålet. Hovedmålet skal bidra til å støtte opp under vår vi-
sjon.  
 
Fokusområdene (delstrategiene) sier noe om hvilke satsinger vi skal prioritere for å realisere 
hovedmålet. 
 
Det skal utarbeides en handlingsplan som skal tydeliggjøre hvordan Saltenstrategiene skal 
gjennomføres, med konkrete prosjekter og handlinger. Handlingsplanen skal ha hovedfokus 
på initiativ som Salten Regionråd har ansvaret for, men kan også omfatte viktige regionale 
prosjekter hvor Regionrådet er en støttespiller.  
 
Vi vil også legge fram et forslag til hvordan vi kan gjennomføre måling av utviklingen i regio-
nen. I den forbindelse er det ønskelig å gjennomføre en nullpunktsanalyse i 2021, som dan-
ner grunnlag for videre målinger fremover. 
 

Utkast til Saltenstrategier 2020-2024 følger vedlagt til saken.  

 

Vurdering  

Nye Saltenstrategier skal vedtas og iverksettes i løpet av høsten 2020. Saltenstrategiene er 
regionrådets felles arbeidsgrunnlag, og rulleres jevnlig, i utgangspunktet hvert fjerde år når 
nytt regionråd oppnevnes. 

Saltenstrategiene skal bidra til å klargjøre fokus for det regionale samarbeidet, samt priorite-
re Regionrådets oppgaver for perioden 2020-2024. Strategiene peker også på ønsket frem-
tidsbilde for Salten mot år 2035. Strategidokumentet er oversiktlig og inneholder visjon, ho-
vedmål og fokusområder med delstrategier som beskriver hvordan vi skal gjennomføre pla-
nen. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 15. mai 2020 under Styre-sak 20/20. Saken legges fram for 
regionrådet som en orienteringssak.  

Styret har gjort følgende enstemmige vedtak: 

1) Styret ber sekretariatet jobbe videre med Saltenstrategiene 2020-2024 i henhold til de 
innspill som framkom i møtet. 

2) Saken legges fram som en orienteringssak for regionrådet den 4. juni. 

3) Det tas sikte på å framlegge et endelig utkast til strategiplan i regionrådets møte i sep-
tember. 
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Forslag til vedtak: 
Regionrådet tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 20.5.2020 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 

 

 

Trykt vedlegg: 

Utkast til Saltenstrategier 2020 – 2024   
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SR-sak 21/20 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. SEKRETARIATET HAR HJEMMEKONTOR 
Salten Regionråd har hatt hjemmekontor for alle sine ansatte siden midten av mars, 
og har kun gjennomført og deltatt på møter i Teams. Felles Ansvar har praktisert en til 
en oppfølging av sine ungdommer utendørs. 

2. NYANSETTELSER 
Tom Erik Holteng er ansatt som prosjektleder for prosjektet «Ett digitalt Salten».  
Holteng har bred ledelseserfaring fra offentlig sektor, blant annet fra sin nåværende 
jobb som enhetsleder i Fauske kommune og fra tidligere jobb som kommunalleder i 
Saltdal kommune. Han har også lang erfaring fra tidligere Universitet i Nordland, hvor 
han blant annet var kontorsjef ved Kompetansesenter for læring og teknologi. 
Holteng er befalsutdannet og utdannet allmennlærer, og har tilleggsutdanning som IT-
kandidat i informatikk og hovedfag i informasjonssystemer. 
Han tiltrer stillingen 1. august og vil ha kontorsted Bodø. 
 
I møtet vil det også bli gitt en orientering om status for ansettelse av prosjektleder 
samferdsel. 

 
3. HØRINGSINNSPILL SOM GJELDER FORSLAG TIL ENDRINGER I TURISTFISKET 

Styret i Salten Regionråd har levert høringsinnspill til innspill til Nærings- og fiskeride-
partementet (Styre-sak 11/20). Følgende innspill er gitt: 

 
Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. I møte 13. februar 2020 
har regionrådet drøftet forslag til regelendringer knyttet til turistfiske. Fra møtet gis følgende 
enstemmige uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet. 

Salten Regionråd er positiv til at Nærings- og fiskeridepartementet har tatt initiativ til å regule-
re turistfiskenæringen i større grad enn tidligere. Vi anser det som viktig at man er samstemt 
i Nord-Norge omkring forslag til regelendringer i turistfisket, og har derfor hatt en god dialog 
med andre regionråd i Nord-Norge som gjelder saken. Salten Regionråd ønsker å gi ros til 
Vest-Finnmark Rådet for det målrettede arbeidet som har vært gjort over lang tid innenfor 
dette området, herunder utarbeidelsen av et kunnskapsgrunnlag og de funn som er avdekket 
gjennom prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark». Vi støtter i så måte opp under dette 
arbeidet og støtter i stor grad opp under høringsinnspillet som er gitt fra Vest-Finnmark Rå-
det. 
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Havfisketurisme er ei viktig distriktsnæring langs kysten og bidrar i flere tilfeller til å opprett-
holde aktivitet og infrastruktur som kommer lokalsamfunnene til gode. NHO Reiseliv define-
rer havfisketurisme til å gjelde bedrifter som tilbyr overnatting, båtutleie og tilrettelegger for 
fiske hvor turisten fisker med stang. Prosjektet og kunnskapsgrunnlaget «Havfisketurisme i 
Vest-Finnmark» har blant annet avdekket en rekke lover og forskrifter, elementer og sam-
menhenger som bør endres eller justeres i gjeldende regelverk og forvaltningsregime. Dette 
for å støtte opp om de seriøse aktørene som driver bærekraftig og skaper ringvirkninger lo-
kalt, samtidig som man får på plass systemer og lovhjemler som bidrar til å luke ut de use-
riøse aktørene. 

Nærings- og fiskeridepartementets høringsforslag omhandler følgende: 
1. Det foreslås å endre utførselkvoten til at man kun har adgang til å ta med seg 

fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en registrert tu-
ristfiskevirksomhet. Departementet ber også om tilbakemelding på om utførselskvo-
ten bør endres fra en periode på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk), til å kun gjel-
de èn gang årlig. 

2. Det foreslås at utførselskvoten endres fra å tillate utførsel av fiskefilet til å kun 
tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Departementet mener at det-
te vil kunne bidra til å forhindre ressurssløsing ved at det ikke blir kastet så mye i for-
bindelse med filetering. Samtidig vil det bidra til å sette reiselivsopplevelsen i sen-
trum, fremfor å legge til rette for et mengdefiske. 

3. Tydeliggjøring av informasjonsplikten hos turistfiskevirksomheter til å informe-
re om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering. Man ber også om tilba-
kemelding på om antall arter det bør rapporteres på bør utvides, og om fangstrappor-
teringen skal skje fortløpende (i dag er det krav til rapportering 1 gang pr måned). 

I tillegg ber departementet om innspill og tilbakemeldinger på; 

4. Om det finnes måter for forvaltningen å kunne tilrettelegge for ytterligere bruk av 
restråstoff fra turistfiskebedrifter. 

5. Hvorvidt det er ønskelig at det etableres en fremtidig tillatelsesordning for turist-
fiskevirksomheter, og hvorvidt det bør gjøres en lovendring for å kunne stille vilkår 
om en slik tillatelse.  

I tråd med Vest-Finnmark Rådet ønsker Salten Regionråd å påpeke overfor Nærings- og 
fiskeridepartements at forslaget til regelendringer i turistfisket ikke vil bidra til å løse de to 
største hovedutfordringene;  

− Få kontroll og dokumentasjon på det marine ressursuttaket.  

− Å øke sikkerheten på sjøen i tilknytning til utøvelse av fisketurisme, både med tanke 
på sikkerhet for fisketuristene og økt sikkerhet med tanke på samhandlingen med 
andre aktører som opererer på havet.  

Dersom man skal kunne få på plass en helhetlig og god forvaltning av havfisketurisme som 
næring, må man jobbe seg gjennom hele verdikjeden (som er styrt på tvers av flere depar-
tementer). Mange av forslagene til tiltak som er fremmet av ulike interessegrupper innen de 
tradisjonelle fiskeriene i løpet av det siste året, synliggjør at man ikke har tatt inn over seg 
det faktum at det er snakk om to helt ulike verdikjeder. 
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Havfisketurisme er en del av reiselivsnæringen, og kan i liten grad sammenlignes og regule-
res likt med tradisjonelt fiske - selv om man i utgangspunktet høster av samme ressurs. Bak-
grunnen for dette er at reiselivsnæringen er ulik andre sektorer på to vesentlige områder:  

− Kunden må i utgangspunktet flyttes til det stedet der forbruket skal finne sted. Dette i 
motsetning til de fleste andre næringer, fiskerinæringen inkludert, hvor det er produk-
tet som reiser.  

− Kunden kjøper ikke et spesifikt produkt, men en sammensatt opplevelse som inne-
holder flere og svært ulike komponenter. Ofte består også disse av momenter som ik-
ke leveres av selve virksomheten som selger produktet.  

Begrepet “verdikjede” er derfor vanskelig å bruke om reiselivet siden denne tilnærmingen i 
utgangspunktet har et produktfokusert perspektiv. Dette forutsetter igjen at man har et pro-
dukt, og at selger har kontroll over produksjon, pakking, distribusjon, prissetting og plasse-
ring. I reiselivet er det faktisk kunden som i stor grad har kontrollen, både før, under og etter 
reisen.  

Med utgangspunkt i ovennevnte ønsker Salten Regionråd å gi følgende tilbakemelding på de 
ulike høringspunktene i Nærings- og fiskeridepartementets forslag til regelendringer i turist-
fisket: 

1. Salten Regionråd støtter ikke forslaget om å endre utførselkvoten til kun gi adgang til 
å ta med seg fisk ut av landet dersom man har fisket hos og oppholdt seg på en regi-
strert turistfiskevirksomhet. På den ene siden ønsker vi en innstramming i dagens re-
gelverk, hvor man i større grad regulerer hvor mye fisk man kan ta med ut av landet, 
og hvem som kan ta med ut. Samtidig mener vi at høsting og foredling av fisk er en 
sentral del av norsk friluftstradisjon, og at det gjennom denne tradisjonen er viktig å ta 
vare på fangsten, samt at vi faktisk spiser fisken. I dette ligger også en sosial dimen-
sjon, hvor man i den norske høstingstradisjonen deler med slekt og venner, dersom 
fangsten har vært god.  

Videre er det slik at Salten er en region med tradisjon for privat fritidsfiske utenom fis-
keturistbedriftene, hvor vi både har tradisjon for å finne mening i det å ta med fisk 
hjem eller til slekt og venner her hjemme eller over landegrensa. Dagens regelverk til-
later dette, mens det gjennom nytt forslag til regelverk vil bli forbudt. Vi kan vanskelig 
se at det er ønskelig å ramme denne aktiviteten på denne måten, og ber derfor de-
partementet vurdere gode løsninger som også ivaretar denne dimensjonen innenfor 
fritidsfiske.  

Salten Regionråd anbefaler at perioden for utførselskvoten begrenses fra en periode 
på 7 kalenderdager (gjeldende regelverk), til å gjelde et visst antall ganger per år. Vi 
mener at utførsel kun én gang årlig kan virke noe strengt.  

2. Salten Regionråd støtter ikke forslaget om at utførselskvoten endres fra å tillate utfør-
sel av fiskefilet til å kun tillate å ta med 20 kg hel fisk (sløyd og hodekappet). Dette 
begrunner vi med at det ikke kan kalles bærekraftig å frakte skinn og bein over lange 
avstander, og anses ikke som fornuftig sett fra et ressursbevarende ståsted. I tillegg 
vil sannsynligheten for at fisken som helhet kan gå til spille øke som følge av at de 
fleste bakteriene finner vi på skinnet og i buken (der innvollene har vært).  
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Havfisketuristnæringen kan godt utfordres til å ha som et langsiktig mål at gjestene 
skal vris mest mulig over til å sette reiselivsopplevelsen i sentrum, fremfor å legge til 
rette for et fiske der man får ta med seg fisk tilbake til hjemlandet. Men dette vil ta tid, 
da det vil kreve å jobbe mot andre kundegrupper og andre markeder. 

3. Salten Regionråd mener at turistfisket må forvaltes innenfor bærekraftige rammer og 
støtter forslaget om en tydeligere informasjonsplikt for turistfiskevirksomheter til å in-
formere om regelverket, herunder kravet til fangstrapportering. Vi er også av den for-
mening at rapportering bør skje fortløpende digitalt, da det finnes systemer for dette. 
Hvorvidt antall arter det bør rapporteres på skal utvides, bør departementet avklare i 
et samspill med næringens bransjeorganisasjoner, Havforskningsinstituttet og Fiske-
ridirektoratet. 

Salten Regionråd ber departementet å vurdere og innføre turistfiskekort for fiske i sjø, 
hvor bestemmelser for utførsel av fisk er forklart og innrapportering av fangst må gjø-
res innen en bestemt dato etter fangst. På denne måten vil man kunne oppnå en 
bedre regulering av utførselskvoten. 

4. Salten Regionråd støtter Vest-Finnmark Rådet i anbefalingen om at det bør etableres 
et pilotprosjekt, for å avdekke samarbeidsmodeller, teknologiske løsninger og mulige 
sluttprodukter ved ytterligere bruk av restråstoff fra turistfiskebedrifter inn i den tradi-
sjonelle hvit- og rødfisknæringen. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 8 i sluttrapp-
orten for forprosjektfasen i prosjektet «Havfisketurisme i Vest-Finnmark», som er ut-
arbeidet i regi av Vest-Finnmark Rådet.  
 

4. UTTALELSE SOM GJELDER VARSLEDE KUTT I WIDERØES RUTER PÅ KORT-
BANENETTET I NORD-NORGE  
Styret i Salten Regionråd har levert følgende uttalelse (Styre-sak 11/20). Følgende 
innspill er gitt: 
 

Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-Norges 
største region med om lag 84 000 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. 

Salten Regionråd er nylig gjort kjent med at Widerøe varsler store kutt i sitt tilbud på en rekke 
kortbaneruter for å tilpasse seg dagens rammebetingelser. Reduksjonene vil gjennomføres 
på store deler av kortbanenettet særlig i Nord-Norge. Blant annet legges ruten Bodø – Eve-
nes og Andenes – Evenes helt ned. Et allerede mangelfullt flytilbud til og fra Helgeland vil bli 
ytterligere mangelfullt med de foreslåtte kuttene. Dette er ofte strekninger der Widerøe er 
eneste alternativ på grunn av lange avstander. Ruter til og fra Tromsø kuttes også. I tillegg 
kuttes en rekke enkeltavganger over hele landet, og nedleggingene er varslet allerede fra 4. 
mai i år.  

Konsekvensene for næringslivet vil bli dramatiske dersom kuttene gjennomføres slik Wide-
røe har varslet. De varslede kuttene i flyruter kommer i tillegg til at det øvrige kollektivtilbudet 
i Nordland, blant annet hurtigbåter og ferger, men også busstilbudet, er sterkt svekket, og 
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hvorpå fergeprisene også har økt betraktelig. Verdiskapingen og mobiliteten internt i Nord-
Norge vil bli dårligere og det vil bli krevende for folk flest å bo i distriktene, hvis bortfall av 
flyruter og nedleggelse av kollektivtilbud gjør at folk må bruke atskillig lengre reisetid.  

Salten Regionråd vil understreke betydningen av en gode flyforbindelser på hele kort-
banenettet i Nord-Norge, og vi kan ikke akseptere at rutene mellom Evenes og Bodø 
legges ned slik som Widerøe har varslet. 

Bodø er fylkeshovedstad og et viktig regionsenter for hele Nordland. Bodø er også verts-
kommune for flere institusjoner som spiller en viktig rolle langt ut over regionen, herunder 
Nord universitet, Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset, Nordland fylkeskommunes sentral-
administrasjon, Luftfartstilsynet, Forsvarets Operative Hovedkvarter med flere. Dette er insti-
tusjoner som er viktige både for befolkning og næringsliv i hele Nord-Norge. Vi finner det 
derfor svært uheldig at Widerøe nå ser seg nødt til å legge ned rutene mellom Evenes og 
Bodø fordi de blant annet opplever at rammebetingelsene fra Statens side er for dårlige. Det-
te kan vi ikke akseptere. Ofoten har på lik linje med andre regioner behov for gode forbindel-
ser til fylkeshovedstaden, på samme måte som Bodø og Salten vil ha behov for en gode for-
bindelser til Narvik og Harstad med omland via Evenes. 

Salten Regionråd ber Samferdselsdepartementet jobbe for å forbedre rammebetingel-
sene for flyruter på kortbanenettet slik at vi kan opprettholde gode flyforbindelser i 
Nord-Norge, også mellom Evenes og Bodø. Vi ber også om at FOT-ruter vurderes på 
strekningen. 

 
 

5. HØRINGSUTTALELSE VEDØRENDE NOU 2019:26 – RUSREFORM – FRA 
STRAFF TIL HJELP 
Styret i Salten Regionråd har levert høringsinnspill til Helsedepartementet og Justis- 
og beredskapsdepartementet (Styre-sak 13/20). Følgende innspill er gitt: 
 

Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-
kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-Norges 
største region med om lag 84 500 innbyggere, og Salten utgjør en sterk og viktig motor i 
Nordland og Nord-Norge. 

Felles Ansvar i Salten er et forebyggende interkommunalt tiltak for ungdom i Salten. Tiltaket 
er et lavterskeltilbud primært for ungdom mellom 12 år og 18 år og er en del av den helhetli-
ge virksomheten til Salten Regionråd.  
 
Felles Ansvar ønsker gjennom samtaler og veiledning med ungdom og foresatte å motivere 
til endring. Bekymringen kan være rus og/eller annen bekymringsfull utvikling. Et samarbeid 
er normalt på seks måneder, og igangsettes på bakgrunn av bekymring fra politi, barnevern, 
skole, foreldre mm., eller i forbindelse med straffesak. Tiltaket er et spleiselag mellom Salten-
kommunene, og er derfor gratis å bruke. 
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De siste to årene har Felles Ansvar hatt kontakt med over 200 ungdommer og deres familier. 
I tillegg holder vi foredrag for ungdom og foresatte, og mener derfor vi har en god oversikt 
over hva som rører seg i ungdomsmiljøene i Salten. 

Felles Ansvar jobber i ungdomssegmentet, og dette høringssvaret vil derfor i all ho-
vedsak gå inn på tema i NOU’en som berører unge og deres bruk av illegale rusmidler. 

Den siste tiden har Felles Ansvar merket en tydelig dreining mot mer liberale holdninger og 
ufarliggjøring av illegale rusmidler, også av «tyngre» stoffer som amfetamin, LSD, MDMA, 
reseptbelagte legemidler mm. Vår erfaring er at disse holdningene er klart farget av avkrimi-
naliseringsdebatten. Ungdom leser overskrifter, og avkriminalisering = ufarlig gjelder for 
mange av de yngste. Vi mener debatten har vært for utydelig mot disse, blant annet med 
tanke på skadevirkninger for en ung hjerne.  

Om lag 65 % av ungdommene som kommer inn til Felles Ansvar, har ikke noen straffesak. 
Dette kan være fordi de kommer til Felles Ansvar fra en bekymringssamtale hos politiet. Det 
blir da ikke opprettet straffesak selv om de erkjenner bruk, men ungdom og foresatte får til-
bud om hjelp og oppfølgning blant annet gjennom Felles Ansvar. For de over 15 år er Ung-
domsoppfølging i regi av Konfliktrådet et alternativ. Det blir da opprettet en ressursgruppe 
rundt den enkelte ungdom. Felles Ansvar er tiltak inn hvor det er rus involvert. Fokuset er på 
hjelp og veiledning, for å få dem tilbake på rett spor. Straffesaken vil heller ikke være synlig 
på «rullebladet» etter gjennomført oppfølging. En slik oppfølging er også noe foresatte synes 
er betryggende. Som foresatt oppleves det ofte skummelt og ensomt, hvis ungdommen din 
ruser seg. Fokus er altså på veiledning og støtte. NOU’ens tittel «Fra straff til hjelp» er derfor, 
med tanke på ungdom, etter vår mening misvisende. 

Ungdommer på kontrakt i regi av Felles Ansvar er som tidligere nevnt de siste årene blitt 
yngre (under 15 år) og de tester ikke bare ut hasj. Stoffer som før var forbundet med eldre og 
«hardere» rusmisbrukere, er i større grad normalisert og brukes av unge ungdommer; amfe-
tamin, LSD, MDMA, reseptbelagte rusmidler. 

Vi ser at den økte aksepten ofte henger sammen med informasjon ungdom «siler» fra media 
i forbindelse med avkriminaliseringsdebatten, en debatt som etter vårt syn har manglet diffe-
rensiering og informasjon rettet mot de yngste. MEN det er viktig å presisere at de fleste 
ungdommene faktisk holder seg borte fra rus. Norge ligger helt i bunn av statistikken med 
tanke på ungdom som prøver ut narkotiske stoffer. Vi vet også at i de landene som har av-
kriminalisert narkotika er bruken høyere blant ungdom. Hovedargumentet til ungdommen vi 
er ute og møter, er at de takker nei fordi det «ikke er lov». Dokumentert forskning av skade-
virkninger, spesielt på unge tenåringshjerner, er ikke like synlig i argumentasjonen. 

Vår bekymring er i hovedsak rettet mot den gruppen av ungdommer som bruker rusen som 
en «quick-fix» på vanskeligheter i livet. Noen har psykiske plager som det trengs profesjonell 
hjelp til, mens majoriteten rettferdiggjør rusbruken fordi det hjelper dem til «å slappe av» i en 
stresset hverdag, glemme kjipe foreldre og følelsen av at de ikke er god nok osv. Vi vet at 
avkriminalisering ikke er det samme som frislipp, men samtidig merker vi at den signaleffek-
ten debatten så langt har hatt i ungdomsmiljøet, er at rus ikke er så farlig. Vi spør oss om 
dette er gunstig med tanke på at det samtidig vises til at ungdommens psykiske helse er dår-
ligere enn på lenge?  
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Det er bred politisk enighet om at Norge bør fortsette å utvikle ruspolitikken for de som har 
blitt rusavhengige. Der er det mye å lære av andre land, selv om Norge også har beveget 
seg i riktig retning de siste årene. Politiet forfølger i liten grad rusavhengige i dag, bortsett fra 
når det drives annen kriminell virksomhet knyttet til rusproblemet som salg, annen vinnings-
kriminalitet eller for å avdekke bakmenn. 

Felles Ansvar frykter at den politiske enigheten om å gjøre mer for våre rusavhengige med-
borgere, brukes som brekkstang for å senke terskelen for narkotika blant våre ungdommer. 
Det blir ikke bedre for våre rusavhengige om flere ungdommer prøver eller begynner å bruke 
narkotika.  

Portugal har avkriminalisert narkotikabruk og hatt gode resultater når det gjelder overdose-
dødsfall, men statistikkene er usikre og narkotikabruken blant unge i Portugal er over dobbelt 
så høy som i Norge. Det er en enorm samfunnsgevinst i å holde narkotikabruken nede. Den 
blir enda større når vi lager bedre helsehjelp for våre rusavhengige. Men da kan vi ikke sam-
tidig sende norske ungdommer oppover på statistikken over bruk av narkotika. Det er riktig å 
ta bort straffen rundt bruk for rusavhengige, og gi mennesker som sliter en lettere vei til be-
handling. Men rusmiddelbruk kan føre med seg mange ulike negative konsekvenser, langt 
flere enn dem som lar seg behandle.  

Rusbehandling i Norge retter seg i hovedsak mot dem som er avhengige av rusmidler. Blant 
dem som bruker rusmidler, blir bare en liten andel avhengige. Og blant dem som blir avheng-
ige, er det bare en liten del som ønsker og søker behandling. Det er denne, relativt lille grup-
pen av rusmiddelbrukere, som helsevesenet kan hjelpe. 

Det er svært få av dem som tidligere kunne komme i politiets søkelys, som nå kan, eller skal, 
behandles. Dette fordi de ikke har en behandlingsbar tilstand. Man kan ikke behandle «bruk 
av cannabis på en lørdagsfest». Dersom myndighetene ønsker å påvirke bruken av rusmid-
ler blant dem som ikke ønsker eller ikke trenger behandling for et avhengighetsproblem, må 
andre tiltak på banen. 

De aller fleste kan bruke sin kokain, amfetamin, cannabis, MDMA eller LSD uten at dette 
medfører negative helsekonsekvenser. Hos disse er det ikke avhengighet som er problemet, 
men heller de akutte problemene som oppstår under påvirkning av rusmidler, for eksempel 
uønskede seksuelle hendelser eller skader som følgene av ruspåvirket kjøring. Rusutløste 
psykoser er også relativt vanlig.  

Sosiale konsekvenser av rusmiddelbruk oppstår ofte, også blant dem som ikke søker be-
handling. Folk som er ruspåvirket, har nedsatte kognitive evner, de husker dårligere og er 
dårligere til å løse problemer. Dette kan gi reduserte skoleprestasjoner, og større fare for å 
droppe ut av skoleløpet. Demotivering og passivisering rammer også en del unge rusmiddel-
brukere. Rusmiddelbruk øker med andre ord risikoen for mange negative konsekvenser knyt-
tet til helse og sosiale forhold.  

Det er mange forhold som påvirker unges rusmiddelbruk. Lovgivning og straffetrussel er bare 
én av flere faktorer som har betydning for om man sier ja eller nei når de tilbys en joint, en 
pille eller en stripe. Økt bruk kan for eksempel komme på grunn av endrede priser, holdning-
er til bruk, oppfatning av hvor farlig det er å bruke, nye typer av rusmidler osv. Det vi vet er at 
økt bruk vil gi økte problemer. De ungdommene vi er i kontakt med ser i hovedsak ikke noe 
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negativt eller utfordrende med eget rusbruk. Vi har imidlertid ungdom som har vært på kon-
trakt som 15-åringer, som tar kontakt når de passerer 20 fordi de ser at det ikke lengre er de 
som har kontroll over rusen, men motsatt.  

Salten Regionråd og Felles Ansvar mener også at den foreslåtte modellen med kommunal 
rådgivningstjeneste for de ungdommene som ruser seg har flere svakheter. Vi er særlig be-
kymret for hvordan det faglige innholdet skal sikres, og hva følgene blir av at det ikke er 
sanksjoner knyttet til manglende oppmøte. NOU’en foreslår at politiet kan vedta oppmøte 
hos en kommunal rusrådgivningstjeneste, i stedet for straff. Vi spør oss om dette kan medfø-
re at det oppleves som en straff å møte hos helsetjenesten? Et slik vedtak innebærer også 
involvering av enda flere personer i saken. Spesielt i små kommuner kan dette oppleves 
problematisk, og føre til redusert oppmøte.  

Felles Ansvar opplever også at status, makt og posisjon i et rusmiljø, er sterke drivkrefter for 
ungdom som faller utenfor positive nettverk, eller som har ubehandlet psykisk uhelse. For 
disse ungdommene vil det være en betydelig risiko for at dreining i lovverket bidrar til at de 
blir sittende lengre fast i rusen.  

Salten Regionråd og Felles Ansvar savner at man langt tydeligere differensierer ungdom og 
voksnes rusbruk i NOU’en, og at informasjonen blir tilrettelagt de ulike målgruppene på en 
bedre måte.  

Salten Regionråd og Felles Ansvar mener at mindreårige bør vær avgrenset som en egen 
brukergruppe. Dette bygger blant annet på utviklingspsykologisk forskning, og den kjennska-
pen vi har til unges nevrologiske sårbarhet for rus. 

Vi anmoder derfor om at dette gjenspeiles i de endelige lovendringene. 

 
6. FELLES OPPROP – PETROLEUMSNÆRINGEN ER VIKTIG FOR NORD-NORGE 

Styret i Salten regionråd har gitt sin støtte til felles opprop i regi av Petro Arctic (Styre-
sak 14/20) 
 

Olje- og gassindustrien er viktig for Nord-Norge 
 
Endringene regjeringen har foreslått i petroleumsskatten gjør det mulig for industrien å inves-
tere, men gjør samtidig mange av investeringene ulønnsomme. Med andre ord gir forslaget 
med den ene hånden, men tar med den andre. Dermed er vi like langt. Det setter arbeids-
plasser og viktig verdiskaping for å trygge velferden, i spill. Vi ber regjering og Stortinget til-
passe de foreslått endringer i petroleumskatten, slik at forslaget og tiltakene gir mest mulig 
effekt for arbeidsplasser og verdiskaping i leverandørindustri, operatørselskaper og samfun-
net.   
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Oppropet kommer fra et flertall av regionrådene i Nord Norge, LO og NHO i nord og nærings-
foreninger fra hele landsdelen.  
Situasjonen med Covid-19 som nå næringen opplever rundt oss globalt, nasjonalt, og i lokale 
samfunn, er svært alvorlig og uoversiktlig, og det skaper utrygghet.  
 
I tillegg blir situasjonen ytterligere forverret med en svært lav oljepris. Usikkerheten i marke-
det er mye sterkere enn ved tidligere kriser, og de langsiktige konsekvensene for aktivitetsni-
vå, verdiskaping og arbeidsplasser kan bli svært dramatiske.  
Situasjonen med lavere aktivitetsnivå er spesielt alvorlig for leverandørindustrien i nord og 
maritim sektor, med fare for varig tap av arbeidsplasser, kapasitet og kompetanse.  
 
Flere samfunn i nord berøres direkte av denne krisen og derfor er en målbevisst og rask 
handling fra myndighetene, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet avgjørende.  
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Petroleumsnæringen er viktig for hele landsdelen, nå må alle steiner snus for å holde 
hjulene i gang i næringsliv og samfunn i nord. Vi håper nå at Regjering og Stortinget 
vil lytte til ordførere, organisasjoner og ikke minst industriens vurderinger, slik at vi 
får tiltak som sikrer arbeidsplasser og bidrar til å holde hjulene i gang. 

 
 
7. STØTTE TIL UTTALELSE SOM GJELDER FRAMTIDIG REKRUTTSKOLE – 

DREVJAMOEN MILITÆRLEIR 
 
Styret i Salten Regionråd har gitt sin støtte til følgende uttalelse (Styre-sak 15/20). 
Følgende innspill er gitt: 
 

Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd støtter uttalelsen og stiller seg bak initiativet. 
 

Uttalelse vedrørende framtidig rekruttskole - Drevjamoen militærleir. 

Regionrådene på Helgeland har sammen med Vefsn kommune fulgt debatten angående 
fremtidig organisering av rekruttutdanningen i forsvaret med stor interesse.  

Vi ønsker å spille inn fordelene og viktigheten med at et fremtidig rekruttskoleløp også ivare-
tar Nord-Norge perspektivet. Derfor ønsker vi at langtidsplanen for forsvaret legger opp til en 
desentralisert rekruttskolestruktur, der Brigade Nords rekrutter utdannes i nord (Drevjamoen) 
og Brigade Sørs rekrutter utdannes i sør.  

HV 14 er i dag lokalisert på Drevjamoen i Vefsn kommune, og ligger midt i sitt ansvarsområ-
de som strekker seg fra trøndelagsgrensen i sør til Tysfjord i nord. Vi vil spesielt trekke frem 
aktualiteten av at det for de fire nordligste heimevernsdistriktene legges opp til ett rekruttsko-
leløp, der det rekrutteres tungt fra nærområdet til en desentralisert rekruttskolestruktur, og 
fylles opp med rekrutter fra Sør-Norge til hærens behov er nådd. Utover hærens behov for 
rekrutter, må rekruttskolene i nord være store nok til å dekke det enkelte heimevernsdistrik-
tets netto årlige behov for nytt tilført mannskap. Med tanke på antatt frafall under første-
gangstjeneste, samt flytting ut av regionen for studier og arbeid, basert på historisk tallmate-
riale. 

I dag er det 44 fast ansatte på Drevjamoen (HV-14, FLO, CYFOR). Flere av disse har ikke 
bostedsadresse i Vefsn, men i omkringliggende kommuner som bl.a. Rana og Hemnes. 
Drevjamoens geografiske beliggenhet gjør at ca. 60 000 mennesker av de omkringliggende 
kommuners innbyggere når leieren innen 60.min. med bil. 

Ny FV 78 går like ved Drevjamoen og det er kort vei til E6. Nordøstlige inngang på Toven 
tunellen som binder sammen kyst og innland på Helgeland, ligger kun 3 km fra Drevjamoen. 
Nordlandsbanen har også sin trasé i umiddelbare nærhet av Drevjamoen. Til nærmeste by, 
Mosjøen, med 11.000 innbyggere er det 15. minutters kjøring med bil. Til Helgelands største 
by, Mo i Rana, er det 45. minutters kjøring. I denne sammenhengen er det også verdt å nev-
ne at det er flyplass både i Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana.  

Siden Sjøheimevernet er nedlagt er Drevjamoens nærhet til kyst et viktig poeng. Vår region 
som det skal rekrutteres til, har svært mye kyst. Å ha øvingsforhold i umiddelbar nærhet som 
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både ivaretar kyst- og innenlandsklima anser vi som et godt argument for etablering av re-
kruttskole på Drevjamoen.  

Avhengig av soldatbehov som skapes, må det regnes med noe etablering av bygningsmas-
ser for å kunne ivareta økt antall soldater. I dag er det i indre leir stort ubenyttet areal for vi-
dereutvikling. 

Skyte - og øvingsfelt (SØF) er i dag en knapphetsressurs i forsvaret og nyetablering skaper 
stor friksjon lokalt. SØF på Drevjamoen har kapasitet til å ta imot alle rekrutter som skal til 
Brigade Nord, og det kan skytes med alle typer våpen som heimevernet disponerer, inkludert 
84 MM rekylfri kanon. Samtlige SØF ligger i gangavstand fra indre leir. Drevjamoen SØF er 
eneste skytefelt mellom Sætermoen i Troms og Frigården i Trøndelag. Drevjamoen er de 
siste ti år modernisert og har stor kapasitet for økt volum, pr. i dag er 8 500 mål regulert til 
SØF på Drevjamoen.  

 

 

 

Regionrådene på Helgeland og Vefsn kommune ønsker at det i langtidsmeldingen til forsva-
ret vil komme frem at vi har mulighet for å utvikle en fremtidig rekruttskolestruktur i Norge, 
der behovene til Nord-Norge også blir belyst og ivaretatt. En rekruttskole med beliggenhet på 
Drevjamoen for Brigade Nord sine soldater, vil sikre regional og nasjonal ivaretakelse i sam-
funnskritiske situasjoner samt ivareta landsdelen sine interesser i et politisk perspektiv.  
 
Vi viser også til Nordland fylkeskommune sin enstemmige uttalelse om fremtidige rekruttsko-
ler i Norge vedtatt på fylkestinget 26.2.2020.  

 
 
 
 



SR-sak 21/20  Side: 12 av 12  

 

Arkiv: sr-sak 2120 - orienteringer Utskriftsdato: 20.05.20 Sign: kbp  

 

B.  SALTEN FRILUFTSRÅD 
 
Det vises til orientering under SR-sak 16/20 – Årsmøte Salten Friluftsråd 
 
C. SALTEN KULTURSAMARBEID 
 
Det vises til orientering under SR-sak 17/20 – Årsmøte Salten Kultursamarbeid 
 
D. FELLES ANSVAR I SALTEN 
 
Det vises til orientering under SR-sak 18/20 – Årsmøte Felles Ansvar i Salten.  
 
 
SR-sak 21/20-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 20.5.2020 

  
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen  
daglig leder prosjektkoordinator 
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SR-sak 22/20 OVERSIKT OVER INNSPILL TIL IRIS-FONDET  
  

Bakgrunn  

Salten Regionråd har i møte 14. februar 2019 fattet følgende vedtak under SR-sak 10/19: 

1. Salten Regionråd tar til etterretning representantskapet i Iris Salten IKS sitt vedtak i Sak 
18/13 vedrørende endring av retningslinjer for Iris-fondet. 

2. Saltenstrategiene legges til grunn for de prioriteringer som gjøres i forhold til tildeling fra 
fondet. Prosjekter / satsinger som prioriteres skal ha et utviklingsperspektiv og komme alle 
kommunene til gode 

3. Frist for å komme med innspill til styret fra kommunene settes til 1. april. 

 

I år ble fristen for å komme med innspill forlenget til 23. april. 

 

Retningslinjer og prosedyrer vedtatt i representantskapet november 2018 

Retningslinjer for Iris-fondet 
Midler fra Iris-fondet skal gå til tiltak av svært viktig karakter for våre eiere og regionen Salten. 
Utbytte ut over det skal tilfalle kommunene. 

 

Prosedyrer for tildeling av midler 
For å sikre at midlene i Iris fondet blir brukt i henhold til retningslinjene vil prosessen frem mot 
innstilling til vedtak styres av styret i Salten Regionråd og rådmannsgruppa. Dette gjøres 
gjennom to behandlinger i styret og mellomliggende behandling i rådmannsgruppa. 
 
Mai Prosjekter diskuteres i styret i regionrådet. 
Mai/ Juni Prosjekter er tema i rådmannsmøte. 
Aug/ Sept Styret i Regionrådet innstiller overfor representantskapet i Iris Salten. 
November Representantskapet vedtar utbytte til eierne og bruk av midler fra Iris fondet 

etter innstilling fra styret i Regionrådet. 

 

Tilgjengelige midler  

Iris har i e-post av 28. april 2020 oppsummert status for Iris-fondet slik: 

«Ved inngangen til 2020 er det en saldo på 10,8 mill. Dersom alle innvilgede beløp blir utbetalt 
vil det være en saldo på kr 284 000 etter 2022. 

I denne saldoen er det ikke tatt inn en mulig videreføring av Sjunkhatten folkehøgskole med 2 
mill. fordelt i 2021 og 2022.  

Dersom disse tas inn er det en underdekning på ca. 1,7 mill. 



SR-sak 22/20  Side: 2 av 3  

Arkiv: sr-sak 2220 - oversikt over innspill til iris-fondet            Utskriftsdato: 20.05.20 Sign: kbp  

For 2020 er det foreslått avsatt 5,5 mill. som utbytte fra datterselskapene, dersom saldoen på 
– 1,7 motregnes mot dette, er det igjen kr 3,8 mill. til nye prosjekter. 

Antar at mulige utbytter for 2021 og 2022 ikke kan disponeres på forskudd.» 

 

 

Avsetning i 2020 blir besluttet i representantskapets møte 11. mai 2020. 

 

Oversikt over innspill 

Vedlagt følger oversikt over innspill som er kommet inn fra kommunene samt noen eksterne 
søknader. 
Ifølge prosedyrene skal prosjektene diskuteres i styret i mai-møtet. 
Styret bes om å drøfte innspillene, og om mulig enes om en første prioritering. 

 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 15. mai 2020 under Styre-sak 25/20 der følgende vedtak ble 
fattet: 

 

«Styret ønsker i første omgang å prioritere følgende innspill til bruk av IRIS-fondet: 
• Helse- og miljøtilsyn Salten – Prosjekt Helse og miljø i Salten 
• Bodø v/Saltenkommunene – Øvelse Rhein 2021 
• Salten Kultursamarbeid – Salten i Bodø 2024 
• Kunnskapsparken – Trainee Salten 2021» 

 

Saken legges frem for regionrådet med følgende  
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Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

Bodø, den 20.5.2020 
  
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
daglig leder prosjektkoordinator 
 
 
 
Vedlegg: Sammendrag innspill til Iris-fondet 
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SR-SAK 23/20 NY KOMMUNELOV – ENDRINGER FOR § 27-
SELSKAPENE / SAMARBEIDENE – 
ORIENTERING OM PROSESS RUNDT NY 
SELSKAPSFORM FOR SALTEN REGIONRÅD 

  
 
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 
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deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og oppløsning av 
oppgavefellesskapet. 
 
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. 
 
Interkommunalt selskap 
IKS-modellen er alltid et eget rettssubjekt, og gir en tydeligere og mer detaljert rettslig 
regulering av samarbeidet. Det er en kjent selskapsform med egen lov som i stor grad 
definerer og regulerer forholdet mellom deltakerne. 
 
Dersom samarbeidet skal ha ansvaret for å løse mange oppgaver på et bredt saksfelt, evt. 
også ha myndighet til å treffe enkeltvedtak, er IKS-modellen mer velegnet enn 
oppgavefellesskap. IKS er generelt egnet for interkommunalt samarbeid om oppgaver av et 
visst omfang og der det er snakk om tjenesteproduksjon. 
 
IKS-loven selv setter ingen begrensninger på hvilke oppgaver kommunene kan legge til 
selskapet, men særlovgivningen kan fastsette noen skranker for hva som kan organiseres 
utenfor kommunen. 
 
For samarbeid om oppgaver av mindre omfang på et begrenset saksområde, bruk av 
begrensede personalressurser og med liten økonomi, kan IKS-modellen bli omfattende og 
tungvint å bruke. Da kan et kommunalt oppgavefellesskap være mer egnet. 
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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.  
 
For Salten Regionråd er det mest naturlige å omdanne seg til Salten Interkommunale 
politiske råd, men det som kompliserer dette er de ulike virksomhetsområdene som er 
underlagt regionrådet; Salten Friluftsråd, Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. 
Det må derfor avklares hvordan Salten Regionråd kan omdanne seg og samtidig ivareta 
disse tre virksomhetsområdene. 
 
Samfunnsbedriftene (tidligere KS Bedrift) v/advokat Håkon Andreas Riegels deltok i 
styremøtet den 15. mai for å orientere om de ulike mulighetene Salten Regionråd vil ha, med 
hensyn til endring av selskapsform. 
 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 15. mai 2020 under Styre-sak 19/20 der følgende vedtak ble 
fattet: 
 

1. Styret tar saken til orientering. 
2. Styret ber om at det gjøres en juridisk betenkning vedrørende ny selskapsform. 

Kostnadene tilknyttet dette tas fra Styrets disposisjonsfond. 
3. Det legges fram ei anbefaling om endring av selskapsform i styremøtet den 28. 

august 2020. 
4. Det gis en orientering om saken i regionrådets møte den 4. juni. 

 

Saken legges frem for regionrådet med følgende  
 
 
Forslag til vedtak:  
Salten Regionråd tar saken til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 20.05.2020 
  
 
Kjersti Bye Pedersen   
daglig leder 
 
 
Vedlegg:  
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 24/20  MØTEPLAN 2021 
 
I siste valgperiode har det vært to én-dagsmøter i regionrådet pr. år lagt til Bodø (februar og 
november). Dette har medført at ikke alle kommunene har fått besøk av regionrådet i løpet av 
valgperioden. I praksis har det også blitt slik at de kommunene som har hatt lengst reisevei 
har lagt inn en overnatting i forkant av endagsmøtene.  
 
Regionrådet bes om å diskutere om en skal fortsette med denne praksisen, eller gå tilbake til 
fire todagersmøter i året. 
 
I forslaget er alle regionrådsmøtene lagt inn med to dager. 

 

Styrets behandling 
Styret behandlet saken i møte 15. mai 2020 under Styre-sak 24/20 og legger den frem for 
regionrådet med følgende 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd vedtar følgende møteplan for 2021:  
 
Organ Ukedag Dato Sted 
Styre fredag 29. januar  
SR torsdag/fredag 18. – 19. februar Bodø 
Styre fredag 19. mars  
Styre fredag 7. mai  
SR torsdag/fredag 3. – 4. juni Sørfold 
Styre fredag 27. august  
SR torsdag/fredag 16. og 17. sept. Gildeskål 
Styre fredag 5. november  
SR torsdag/fredag 25. – 26. november Fauske  
    
 

 

Bodø, 20.5.2020 
 
Salten Regionråd 
 
 
Kjersti Bye Pedersen Heidi Robertsen 
daglig leder prosjektkoordinator 
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Regionrådet har tidligere hatt møte på følgende steder (2000 - 2020): 
 
Beiarn: 19.09.02 Breivik, Salten Skogselskap 09.06.11 Beiarn Turistsenter 
 22.09.05 Beiarn Turistsenter 05.06.14 Moldjord skole 
 19.09.08 Beiarn Turistsenter 21.09.17 Beiarn sykehjem 
 
Bodø:  21.02.01 Saltstraumen Hotell 21.11.13 Kjerringøy Brygge 
 22.04.02 Høgskolen i Bodø (dagm.) 04.06.15 Saltstraumen Hotell 
 28.04.03 Radisson SAS (dagm.) 17.11.16 Kjerringøy Brygge 
 19.02.04 Saltstraumen Hotell 16.02.17 Scandic Bodø Hotel 
 08.07.05 Radisson SAS 15.02.18 Radisson Blu Bodø 
 22.02.07 Saltstraumen Hotell 21.11.18 Radisson Blu Bodø 
 05.06.08 Kjerringøy Brygge 13.02.19 Radisson Blu Bodø  
 19.11.09 Saltstraumen Hotell 13.02.20 Radisson Blu Bodø  
 24.11.11 Saltstraumen Hotell 19.11.20 Bodø 
 14.06.12 Radisson SAS  
 
Fauske: 24.02.00 Sulitjelma Hotell 22.09.12 Fauske Hotell 
 21.02.02 Fauske Hotell 19.11.15 Fauske Hotell  
 18.11.04 Sulitjelma Hotell 16.11.17 Fauske Hotell   
 23.02.06 Fauske Hotell    
 20.11.08 Fauske Hotell    
 25.11.10 Sulitjelma Hotell    
  
Gildeskål: 25.05.00 Kunnskap.sent./Salmon Islands 19.09.13 Arnøy Brygge 
 20.02.03 Hamn Fiskeferie 22.09.16 Arnøy Brygge  
 07.06.07 Krokholmen  
 23.09.10 Arnøy Brygge 

 
Hamarøy: 20.09.01 Hamarøy Hotell 20.09.12 Hamsunsenteret/Tranøy 
 10.06.04 Edvardas Hus m.fl. Tranøy 02.06.16 Hamsunsenteret/Tranøy  
 23.11.06 Hamarøy Hotell 17.09.20 Tysfjord Turistsenter 
 17.09.09 Hamarøy Hotell    

 
Meløy: 06.07.02 Meløy Energi /Ørnes Hotell 10.06.10 Meløya 
 23.09.04 Meløya 18.09.14 Glomfjord  
 22.11.07 Ørnes Hotell 08.06.17 Støtt Brygge    
  
Rødøy: 20.09.18 Tjongsfjord Gjestegård 
 
Saltdal: 22.11.01 Rognan Hotell 10.02.11 Rognan Hotell   
 20.11.03 Rognan Hotell 28.02.13 Rognan Hotell   
 24.11.05 Nordland Nasjonalparksenter 18.02.16 Rognan Hotell   
 21.02.08 Rognan Hotell 18.11.19 Rognan Hotell   
 
Skjerstad: 21.09.00 Skjerstad Fjordstue 25.09.03 Skjerstad Fjordstue 

 
Steigen: 07.06.01 Løvøya 22.09.11 Røssøy Feriesenter 
 05.06.03 Kvinneuniversitetet Nord 24.09.15 Manshausen /Nordskot 
 08.06.06 Engeløystua 05.06.19 Hellnessund 
 11.06.09 Engeløystua    
 
Sørfold: 23.11.00 Kobbelv Vertshus   
 21.11.02 Rådh.Straumen/Kobbelv Vertshus 16.02.12 Kobbelv Vertshus  
 17.02.05 Kobbelv Vertshus 20.02.14 Kobbelv Vertshus  
 20.09.07 Kobbelv Vertshus 31.05.18 Kobbelv Vertshus  
 18.02.10 Kobbelv Vertshus      
  
Oslo: 21.09.06 Radisson SAS Oslo Plaza 19.02.09 Rica Victoria Hotel 
 
Narvik: 07.06.13 Rica Hotel Narvik 
Svolvær:             27.11.14 Thon Hotel Lofoten 
Brüssel:              20.02.15 Thon Hotel EU 
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SR-sak 25/20 ORIENTERING OM STATUS NÆRINGSLIVET / 
NÆRINGSARBEIDET I SALTEN 

   

 

Beskrivelse 

Norge har nå det høyeste antallet permitterte og arbeidsledige siden andre verdenskrig. 
Kampen for å slå ned korona-smitten har skapt problemer for så vel bedrifter som for 
enkeltmennesker over hele landet. 

I Salten har deler av næringslivet «hjulene» i gang, og holder aktiviteten ved like til tross for 
korona-situasjonen. Andre deler av næringslivet er hardt rammet av krisen. Både stat og 
fylkeskommune har kommet med ulike tiltakspakker for å avhjelpe på den vanskelige 
situasjonen. 

Utviklingsdirektør Odd Henriksen i Bodø kommune, deltar i møtet for å orientere om saken. 

Det settes av 30 minutter til orientering og dialog. 

 

 

Forslag til vedtak: 
Salten Regionråd tar saken til orientering. 

 

 

Bodø, den 20.05.2020 

 

Kjersti Bye Pedersen  
daglig leder 
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