REFERAT
FRA MØTE I REGIONRÅDET 8. – 9. JUNI 2017 I MELØY
Til stede:

Håkon Sæther
Gudbjørg Navjord
Ole Petter Nybakk

Beiarn
Beiarn
Beiarn

Grethe Monica Fjærvoll
Anna Welle

Bodø
Bodø

Jørn Stene
Geir Mikkelsen

Fauske
Fauske

Petter J. Pedersen
Helge Akerhaugen

Gildeskål
Gildeskål

Jan-Folke Sandnes
Eirik Andrè Hopland

Hamarøy
Hamarøy

Sigurd Stormo
Mette Bjørnvik
Hege Sørlie

Meløy
Meløy
Meløy

Rune Berg
Anne Britt Sletteng
Ronny Seljeseth

Saltdal
Saltdal
Saltdal

Arne B. Vaag
Tordis S. Langseth

Steigen
Steigen

Lars Kr. H. Evjenth
Anne Lise N. Arntzen

Sørfold
Sørfold

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Olav Terje Hoff
Kitt Grønningsæther
Sverre Breivik
Hege Næss Klette
Svein Erik Moholt
Ingunn Dalen
Rune Røbekk
Svenn Are Jensen
Odd Emil Ingebrigtsen

Salten Regionråd
Salten Regionråd
Rødøy kommune
Rødøy kommune
Salten Kultursamarbeid under SR-sak 22- 23/17
Salten Kultursamarbeid under SR-sak 22- 23/17
Bodø kommune under SR-sak 34/17
Felles Ansvar i Salten under SR-sak 35/17
Felles Ansvar i Salten under SR-sak 35/17
Salten Invest AS under SR-sak 36/17
Salten Invest AS under SR-sak 36/17

Petter Jørgen Pedersen ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
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SR-SAK 21/17
ÅRSMØTE SALTEN FRILUFTSRÅD
Det vises til eget referat fra årsmøte i Salten Friluftsråd.

SR-SAK 22/17
KULTURUTREDNING I SALTEN
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017. Hege Næss Klette og Sverre Breivik orienterte.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering og vil bidra til at det jobbes videre med resultatene fra
utredningen i kommunene.

SR-SAK 23/17
ÅRSMØTE SALTEN KULTURSAMARBEID
Det vises til eget referat fra årsmøte i Salten Kultursamarbeid.

SR-SAK 24/17
ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 SALTEN REGIONRÅD
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
Årsmelding og regnskap for 2016 godkjennes.
Årets resultat på de ulike prosjektene disponeres som følger:
Prosjekt

Merforbruk (-)
Mindreforbruk (+) i 2016

Beløp

Dekkes av (+)
Godskrives (-)

Art/fond
2560 100
2560 100

Pro. 100 Sekretariatet
Pro. 106 Kurs/konferanser

365 711,56
12 070,14

Godskrives Disposisjonsfond AU
Godskrives Disposisjonsfond AU

Sum

377 781,70

Sum disponert resultat

Art. 2590001 Årets resultat

Beløp
-365 711,56
-12 070,14
-377 781,70

SR-SAK 25/17
SLUTTRAPPORT «SAMFERDSEL I SALTEN 2014 – 2017»
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd tar sluttrapporten til orientering.
Salten Regionråd er tilfreds med arbeidet som har vært gjort i perioden.

SR-SAK 26/17
REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus med de innspill
som kom i møtet sendes ut til kommunene for behandling.
Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017.
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SR-SAK 27/17

STEIGEN KOMMUNE: TILBAKETREKKING AV OPPSIGELSE AV MEDLEMSKAP I SALTEN REGIONRÅD
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering og er svært tilfreds med at Steigen kommune fortsatt
ønsker å være medlem av Salten Regionråd.

SR-SAK 28/17
RØDØY KOMMUNE: SØKNAD OM MEDLEMSKAP I SALTEN REGIONRÅD
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
1. Rødøy kommune tas inn som ordinært medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar
2018, under forutsetning av at de deltar i hele regionrådets virksomhet. Herunder Salten Kultursamarbeid og Felles Ansvar i Salten. Rødøy tas inn i Salten Friluftsråd fra 1.1.2019.
2. Eksakt medlemskontingent for Rødøy kommune beregnes i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2018.

SR-SAK 29/17

REGIONRÅDETS FORMÅLSPARAGRAF OG SAMMENSETNING - VEDTEKTSENDRINGER
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
1. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 1 slik at den får følgende ordlyd:
«Salten Regionråd er et samarbeidsorgan mellom kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og
den offentlige tjenesteyting gjennom å:





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

2. Salten Regionråd vedtar endring av vedtektenes § 2 slik at den får følgende ordlyd:
«Regionrådet har 20 ordinære medlemmer. Disse er ordfører og en fra opposisjonen. I tillegg
møter administrasjonssjef fra hver kommune med tale- og forslagsrett:
Opposisjonens representant og varamedlemmer utpekes/velges av den enkelte kommune.
Regionrådets funksjonstid er 4 år og sammenfaller med kommunevalgperioden.
Leder og nestleder velges for hele perioden blant de som har møterett i Regionrådet.»
Vedtektsendringene oversendes kommunene, inkl. Rødøy, for godkjenning av kommunestyrene innen utgangen av 2017.
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SR-SAK 30/17
REFERAT
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
Referat fra møte i Salten Regionråd 16. februar 2017 godkjennes.

SR-SAK 31/17
ORIENTERINGER
Det vises til saksfremlegg datert 10.2.2017.
a.

Orientering fra sekretariatet:
1. Politiråd i Nordland
2. Møte med Fylkesrådet i Nordland
3. Høringsuttalelse Regional Transportplan – handlingsprogram 2018 – 2021
4. Møte med Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite
5. Prosjekt «Rydding i Salten»
Tiltakene under regionrådet:
Salten Friluftsråd
Felles Ansvar i Salten

b. Rådmannsutvalget orienterte om
1. Møte med næringsnettverket – status strategiplaner / byregionprosjektet
2. Framtidige tiltak ettervern rus/psykiatri
3. VTA-bedriftene våre /Bodø Industrier og endringer
4. Samarbeid om IKT

Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

SR-SAK 32/17
HØRING: NYTT HURTIGBÅT- OG FERGEKART I NORDLAND
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd viser til utredning om fremtidig ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland, og ønsker å
avgi en overordnet høringsuttalelse i saken. Kommunene i Salten vil selv avgi uttalelse vedørende rute-/sambandsstrukturen.
Innledningsvis vil Salten Regionråd påpeke viktigheten av involvering, og forståelsen for,
kompleksiteten i prosessen med å utarbeide et nytt ferge- og hurtigbåtkart for Nordland. Vi har
sett eksempler på at det har vært gjort rutekutt før det helhetlige samferdselskartet har vært til
behandling. Dette er svært uheldig.
Salten er Nord-Norges største region med i overkant av 81 000 innbyggere og vertskap for flere
viktige næringer, blant annet havbruk, landbruk, 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 mener at gode kommunikasjonsløsninger og en velutviklet infrastruktur er viktige forutsetninger for ei positiv utvikling av enkeltkommuner og regionen som helhet. Det er derfor viktig at fremtidens ferge- og hurtigbåttilbud i Nordland blir videreutviklet i tråd med samfunnsbehovene, og i tråd med behovene til innbyggere og næringsliv.
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Salten har en spredt bosetting med flere bo- og arbeidsregioner, og med Bodø som fylkeshovedstad. Bodø har en sentral funksjon som servicesenter, ikke bare for kommunene i Salten, men
også for flere av de andre kommunene i Nordland. Det fremtidige ferge- og hurtigbåttilbud må
derfor bidra til gode løsninger mellom Salten og omkringliggende kommuner. Nærheten mellom
distriktskommunene og Bodø er viktig, også fordi Bodø er et viktig kommunikasjonsknutepunkt.
Derfor må Nordland fylkeskommune vurdere helheten i kommunikasjonstilbudet når man utarbeider nytt ferge- og hurtigbåtkart. For flere av kommunene er både ferge- og hurtigbåttilbudet et
viktig framkomstmiddel, og det fremtidige tilbudet må videreutvikles slik at det skapes effektive
transportløsninger mellom lokalsentrene og Bodø som fylkeshovedstad.
Ulike deler av Salten fungerer som en hensiktsmessig bo- og arbeidsregion. For å kunne utvikle
vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder er den største utfordringen å korte ned reisetidene internt i
regionen. Salten Regionråd mener det er behov for å etablere pendlerruter med båt hvor dette er
hensiktsmessig.
Flere viktige næringer, herunder marine næringer og reiselivsnæringen, er avhengig av et godt
og velutviklet ferge- og hurtigbåttilbud. Sjømatnæringen er i dag avhengig av veg og ferge for å
transportere produktene sine ut til markedet, i den etterspurte kvaliteten som er fersk sjømat.
God infrastruktur har stor betydning for verdiskapingen og innen få år er det ventet inntil en sjudobling i sjømatproduksjonen i Nord-Norge. Dette vil kreve betydelige investeringer i samferdselssektoren for å tilrettelegge for denne økte verdiskapningen, og her vil fremtidens ferge- og
hurtigbåttilbud spille en viktig rolle, både for å frakte varene effektivt ut til markedet, men også for
de innbyggerne som skal jobbe for denne næringen.
Også innenfor reiselivsnæringen er det ventet en økt satsing i fremtiden, og man forventer at
flere turister vil besøke Salten og Nordland. I distriktskommunene er reiselivsnæringen en stor
vekstnæring som kan bidra til å etablere mange nye arbeidsplasser i fremtiden. Det er derfor
viktig å se det fremtidige ferge- hurtigbåttilbudet i sammenheng med den vedtatte masterplanen
for reiseliv. Fritidsbeboere er et annet segment som bidrar inn i lokalsamfunnene rundt om, og
som også har behov for et fremtidsrettet tilbud på sjø. Salten Regionråd ber om at fremtidens
ferge- og hurtigbåttilbud ses i sammenheng med den planlagte utviklingen og satsingen innenfor
marine næringer og reiselivsnæringen, både i vår region og i fylket for øvrig. Dette vil kunne bidra til økt sysselsetting og bosetting, ikke bare i de største byene, men også i distriktene.

SR-SAK 33/17
HANDLINGSPLAN SALTENSTRATEGIER 2016 - 2020
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd vedtar Handlingsplan 2017 tilknyttet Saltenstrategier 2016-2020 med foreslåtte
måleindikatorer.

SR-SAK 34/17
INNMELDTE SAKER FRA KOMMUNENE
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017.
Fra Bodø kommune v/ rådmann ble følgende sak meldt inn til møtet:
a) Bodø kommunes regionale rolle
Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.
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Fra Hamarøy kommune v/ordfører ble følgende sak meldt inn til møtet:
b) Akuttberedskap innenfor barnevern
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd ber rådmannsutvalget komme med en skisse til Arbeidsutvalget til hvordan en
kan jobbe videre med denne saken.

SR-SAK 35/17
ÅRSMØTE FELLES ANSVAR I SALTEN
Det vises til saksfremlegg datert 31.5.2017. Ingunn Dalen og Rune Røbekk orienterte.
Enstemmig vedtak:
1. Utvidet Regionråd godkjenner Årsrapport for 2016 for Felles Ansvar i
Salten.
2. Kommunenes utgiftsandel for 2018 vedtas til høsten i forbindelse med budsjettet for 2018.
3. Styret i Felles Ansvar har følgende sammensetning fra juni 2017:
Ronny Borge, styreleder, samarb.komm. (på valg i 2019)
Vara: Anne Lise N. Arntzen, Sørfold kommune (på valg i 2019)
Tor Håvard Bentzen, fungerende leder Salten (på valg i 2019)
Vara: Thomas Thorshaug, leder U18 politiet (på valg i 2019)
Mona Hammerfjeld, leder Konfliktrådet (på valg i 2018)
Vara: Titten Stensland, ungdomskoordinator Konfliktrådet (på valg i 2018)
Randolv Gryt, leder levekårskomitéen, Bodø kommune (på valg i 2018)
Vara: Bente Haukås, nestleder levekårskomitéen, Bodø kommune (på valg i 2018)

SR-SAK 36/17
GENERALFORSAMLING SALTEN INVEST AS
Det vises til eget referat fra generalforsamling i Salten Invest AS

Møtet slutt kl 12.00.
Neste møte i SR blir 21. - 22. september 2017 i Beiarn.

Bodø, den 9.6.2017
Salten Regionråd
Petter Jørgen Pedersen (sign.)
leder
Heidi Robertsen (sign.)
referent

Arkiv: SR/2017 - Dokument: sr170608 - referat

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
sekretariatsleder

