REFERAT
FRA MØTE I REGIONRÅDET 21. NOVEMBER 2018 I BODØ
Til stede:

Monika Sande
Gudbjørg Navjord
Ole Petter Nybakk

Beiarn
Beiarn
Beiarn

Ida Pinnerød
Grethe Monica Fjærvoll
Rolf Kåre Jensen

Bodø
Bodø
Bodø

Jørn Stene
Geir Mikkelsen

Fauske
Fauske

Petter J. Pedersen
Hilde F. Johansen
Helge Akerhaugen

Gildeskål
Gildeskål
Gildeskål

Jan-Folke Sandnes
Rigmor Lien
Eirik Andrè Hopland

Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy

Sigurd Stormo
Per Frøskeland
Adelheid Kristiansen

Meløy
Meløy
Meløy

Anita Tustervatn
Kitt Grønningsæther

Rødøy
Rødøy

Rune Berg
Anne Britt Sletteng
Ronny Seljeseth

Saltdal
Saltdal
Saltdal

Asle Schrøder
Tordis Sofie Langseth

Steigen
Steigen

Lars Kr. H. Evjenth
Anne Lise N. Arntzen
Stig Holtedahl

Sørfold
Sørfold
Sørfold

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen
Heidi Robertsen
Unni Gifstad
Kristian Fanghol
Bjørn Godal
Annette Digermul Hals

Salten Regionråd
Salten Regionråd
Statens Vegvesen under SR-sak 43/18
Helse Nord under SR-sak 44/18
Salten Friluftsråd under SR-sak 46/18
Salten Friluftsråd under SR-sak 46/18

Petter Jørgen Pedersen ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.
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SR-SAK 42/18
ET SMARTERE SALTEN
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018. Rolf Kåre Jensen orienterte.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering.

SR-SAK 43/18

INFRASTRUKTUR – FRAMTIDIG FOKUS (DIGITAL INFRASTRUKTUR OG
SAMFERDSELSLØSNINGER)
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018. Unni Gifstad, Statens Vegvesen orienterte.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd ber om at det jobbes videre med infrastruktur og samferdsel i Salten innenfor
følgende ramme:
•

Kartlegging av digital infrastruktur i Salten, herunder dekningskart for mobil og fiber,
kommunale master, flaskehalser etc.

•

Overordnet oversikt over samferdsel i Salten, herunder transportnett, næringsarealer, fysiske flaskehalser etc.

•

Strategi for politisk påvirkning i forhold til NTP og RTP

Arbeidet søkes finansiert gjennom midler fra IRIS-fondet.
Styret i regionrådet får i mandat å gjennomføre et forprosjekt som skal gi retning for ei satsing
innenfor digital infrastruktur og samferdsel. Det bes om også om at arbeidet med et Smartere
Salten tas inn.

SR-SAK 44/18

ORIENTERING FRA HELSE NORD RHF – REGIONAL UTVIKLINGSPLAN
2035
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018. Kristian Fanghol, Helse Nord RHF orienterte.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering.

SR-SAK 45/18
HØRING REGIONAL UTVIKLINGSPLAN 2035 HELSE NORD RHF
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd viser til Regional utviklingsplan 2035 for Helse Nord med høringsfrist 15. oktober 2018. Salten Regionråd har fått utsatt høringsfristen til 26. oktober, med mulighet til å sende
inn endelig høringsinnspill innen 21. november 2018.
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom de ti kommunene Beiarn, Bodø,
Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Salten er Nord-Norges
største region med om lag 83 000 innbyggere.
Salten Regionråd mener at Regional utviklingsplan 2035 i all hovedsak vil være et godt verktøy
for å utvikle helsetilbudet i Helse Nord. Planarbeidet bærer preg av grundighet og en gjennom-
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gripende respekt for en helt nødvendig og god samhandling mellom helseforetakene og kommunene, når Helse Nord RHF skal sørge for at befolkningen i Nord-Norge og på Svalbard har likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester av god kvalitet når de trenger det. Utviklingsplanen inneholder gode oversikter over historikk, nåsituasjon og sentrale utviklingstrekk og framskrivninger.
Salten Regionråd støtter Helse Nord i at samhandling mellom kommunene og Helse Nord er
viktig og nødvendig for den framtidige utviklingen av fremtidens helsetjenester i Nord-Norge.
Lokalnivået kunne i den forbindelse vært sterkere involvert i prosessen med å utarbeide utviklingsplanen, da framtidens helsetjenester bør utvikles i fellesskap mellom primærhelsetjenesten,
spesialisthelsetjenesten og det regionale helseforetaket. Dette vil bidra til en god forankring,
samt at implementeringen og gjennomføringen av utviklingsplanen er godt forankret både i
kommunene, hos spesialisthelsetjenesten og i Helse Nord.
Salten Regionråd mener det er vanskelig å finne igjen helsetjenester for eldre i planen. Med et
økende antall eldre i årene som kommer vil gode helsetjenester til denne målgruppen være en
av de største utfordringene for både kommunene og helseforetakene, i fremtiden. Salten Regionråd ber Helse Nord å beskrive problemstillingen omkring helsetjenester for eldre, i større grad
enn det som framkommer i høringsutkastet, og ber om at dette får en sentral plass i utviklingsplanen.
Kapasitetsberegningene i spesialisthelsetjenesten legger til grunn at kommunene overtar oppgaver som i dag løses av spesialisthelsetjenesten. Ved nye overføringer av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene utfordres og presses kapasiteten og kompetansen i kommunene
ytterligere. Salten Regionråd minner om at Nord-Norge er en stor landsdel geografisk, med
spredt bosetting. Den lokale helsekompetansen må derfor utvikles over tid – og sikres fullfinansiering slik at lokalnivået skal kunne opprettholde motivasjonen for sitt meransvar som en slik
oppgaveoverføring vil innebære.
Det er nødvendig å ha oppmerksomhet mot utviklingsarbeidet slik at endringer som gjøres i Helse Nord ikke utfordrer kapasiteten i kommunene i for stor grad. Dette kan medføre at det kommunale helsetjenestetilbudet kan bryte sammen. Salten Regionråd er av den oppfatning av at det
mangler en analyse av hvordan Helse Nord sine beslutninger og tiltak vil påvirke prioriteringer og
oppgaver for kommunene, og ber om at dette utredes nærmere.
En av de store utfordringene for kommunene er at fastlegeordningen er under press, og at kapasiteten i den forbindelse utfordres sterkt. Dette kunne vært drøftet enda tydeligere i planen. Tilgang på personell er en stor utfordring og bør på kort sikt bedres gjennom rekruttering og økning
i kapasitet i utdanningene. Helse Nord må ta hensyn til kommunenes kompetansebehov i utdanning av leger og øvrig helsepersonell, og for samhandlingens del bør man vurdere særskilte tiltak
for å unngå å konkurrere i for stor grad om kompetansen. Vi ber også Helse Nord å ha fokus på
turnuslegeordningen slik at man kan jobbe for å demme opp for den underkapasiteten som i dag
foreligger.
Salten Regionråd ber om at riktig kapasitet i form av heldøgns omsorgstilbud, dagtilbud, omsorgsboliger og tilbud i hjemmebasert omsorg fortløpende er i fokus og justeres lokalt i forhold til
dagens behov og fremtidig behov. Utfordringen er knyttet til å ha tilstrekkelig og riktig kompetanse tilgjengelig slik at den fysiske og bygningsmessige kapasiteten kan utbygges og utnyttes i takt
med endringer i behovet.
Salten Regionråd vil oppfordre Helse Nord til å formalisere samarbeid om utdanning gjennom
samarbeidsavtaler med de ulike utdanningsinstitusjonene, for å sikre god rekruttering og god
kvalitet, tilstrekkelig med lærlingeplasser og bidra til å øke andelen som fullfører videregående
opplæring. Salten Regionråd understreker også viktigheten av at Helse Nord utvikler et enda mer
strategisk samarbeid med universitetene i landsdelen i tillegg til Samisk høgskole og Politihøgskolen avdeling Bodø. Salten Regionråd oppfordrer forskningsmiljøene i Helse Nord til å bidra til
forskning innen helsefremming.
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Salten Regionråd mener at Helse Nords ansvar knyttet til helsefremming/folkehelse er underkommunisert i planen. Lov om folkehelsearbeid (2012) pålegger både kommuner, fylker og stat å
tenke «helse i alt vi gjør», og vi ber om at folkehelseperspektivet forsterkes i planen. Salten Regionråd vil i den forbindelse oppfordre Helse Nord (som medlem av Folkehelsealliansen) til å
bidra til at Folkehelsealliansen i Nordland blir en tydeligere og mer relevant samfunnsaktør gjennom kunnskapsoverføring og samarbeid omkring forskning.
Dagens kommunikasjonsverktøy mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene oppleves å ha
et stort forbedringspotensial. Salten Regionråd vil oppfordre til utvikling av verktøy som kan sikre
en langt bedre kommunikasjon mellom kommunens helsetjeneste og helseforetakene. Kommunene imøteser konkrete utviklings- og samarbeidsprosjekter som kan sikre at kommunene og
helseforetakene tar nye verktøy i bruk samtidig, og at pasient/bruker kan oppleve et sømløst
system som gir effekt på begge nivå og for bruker/pasient.
Salten Regionråd oppfordrer Helse Nord til å ta initiativ til et årlig møte mellom Helse Nord og
Salten Regionråd. Slik kan Helse Nord møte de 10 kommunene i Salten for å drøfte ulike
problemstillinger, slik at man i fellesskap kan jobbe for å sikre befolkningen en likeverdig tilgjengelighet til trygge og gode helsetjenester.
Avslutningsvis ønsker vi å be om at endring i foretakstilknytning for Rødøy kommune fra Helgelandssykehuset til Nordlandssykehuset tas med i grunnlaget for regional utviklingsplan 2035.

SR-SAK 46/18
ORIENTERING FRA SALTEN FRILUFTSRÅD
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018. Bjørn Godal og Annette Digermul Hals orienterte.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering.

SR-SAK 47/18
SOMMERTID HELE ÅRET
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd støtter EU-kommisjonen og Salten friluftsråd i at skiftet mellom sommertid og
vintertid bør avskaffes og at sommertid beholdes hele året.
Regionrådet vil oppfordre øvrige regionråd og fylkeskommunene i Nord-Norge om å gjøre tilsvarende vedtak.
Vedtaket oversendes næringsministeren.

SR-SAK 48/18
REFERAT FRA FORRIGE MØTE
Det vises til saksfremlegg datert 6.9.2018.
Enstemmig vedtak:
Referat fra møte i Salten Regionråd 20. – 21. september 2018 godkjennes.
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SR-SAK 49/18

ORIENTERINGER OG REFERATSAKER FRA REGIONRÅDETS ORGANISASJON
Det vises til saksfremlegg datert 6.9.2018.
a.

Orientering fra sekretariatet:
1. Møte med fylkesrådet i Nordland
2. TV-aksjonen 2018
3. Innstilling til IRIS-fondet
Tiltak under regionrådet:
Salten Friluftsråd
Salten Kultursamarbeid
Felles ansvar i Salten

b. Rådmannsutvalget orienterte om
• Møte med næringsnettverket vedr. videre drift. Bodø kommune tar vertskommuneansvaret for drifting av nettverket innenfor en 10% stilling med rådmannsutvalget som styringsgruppe. Fokus på implementering av vedtatte strategier
• Salten Rundt – orientering om aktuelle prosjekter i kommunene
• Kraft / endring i eiendomsskatt berører alle kommunene, må taksere verker og bruk
• Salten IUA orienterte om samarbeiedet vedr. beredskap i forhold til forurensning
• RKK Salten – driver fagnettverk med fokus på kompetanse /behov i kommunene
• Strategisk kompetansekartlegging i regi av KS igangsettes etter nyttår
• Felles revisjonsordning for Nordland er lagt på is. Nfk ønsker seg inn i Salten Kommunerevisjon og Salten kontrollutvalgsservice
• Rådmennene ønsker at eierskap settes på dagsorden, jfr endringer i kommuneloven
• IRIS – runtiner i forhold til innspill av prosjekter der fondsmidler kan benyttes
• Smart Salten – Bodø ønsker de andre kommunene med. Behov for å samordne IKTplattform og evt. fagsystemer
• Revisjon av selskapsavtale Salten Brann behandles i kommunene. Alle må fatte likelydende vedtak
• Dialoggruppe med repr. fra alle kommunene etableres for Visit Bodø/Destinasjon Salten
• Helse Salten – kartlegging av områder for samarbeid, Kitt leder arbeidsgruppe
Enstemmig vedtak:
Tatt til orientering.

SR-SAK 50/18
VIDERE ARBEID I SAK OM AFT- OG VTA-BEDRIFTER I SALTEN
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd tar saken til orientering

SR-SAK 51/18
VIDEREFØRING AV PARTNERSKAPSAVTALEN MED BODØ I VINDEN
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018.
Enstemmig vedtak:
1. Salten Regionråd viderefører sitt partnerskap i Bodø i vinden i 2019 og 2020 med kr.
100 000 pr år. På denne måten bidrar Salten Regionråd på vegne av kommunene til regional omdømmebygging og profilering.
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2. Salten Regionråd oppfordrer Bodø i vinden til å fortsatt ha et sterkt fokus på det regionale
perspektivet, slik at hele Salten profileres som et godt bo- og arbeidssted.
3. Deltakelsen i Bodø i vinden forankres i Saltenstrategiene 2016-2020 og belastes RNFmidlene som Salten Regionråd har fått tildelt fra Nordland fylkeskommune.

SR-SAK 52/18
BARENTS VEG FORENING - MEDLEMSSKAP
Det vises til saksfremlegg datert 6.11.2018.
Enstemmig vedtak:
Salten Regionråd fortsetter medlemskapet i Barents Veg Forening.
Årskontingenten med sek 5 000,- belastes styrets disposisjonsfond.

SR-SAK 53/18
NIBIOS AVDELING I BODØ - UTTALELSE
Det vises til saksfremlegg datert 21.11.2018.
Enstemmig vedtak:
Nordland er Norges største havbruksfylke, og Salten er en stor havbruksregion. Det er derfor
uheldig hvis NIBIOs virksomhet legges ned i Bodø. Det er derimot viktig å styrke instituttsektoren
innenfor blå sektor i fylket, ikke svekke denne.
Salten Regionråd og kommunene i Salten har vedtatt Strategiplan for havbruk 2017 – 2027, hvor
det blant annet er et mål å tilrettelegge for bærekraftig ressursutvikling og marin bioøkonomi i
Salten. Råstoff som ressurs er en viktig del av den framtidige utviklingen innenfor sjømatnæringen, og marin bioøkonomi et viktig fokusområde.
Salten Regionråd ønsker på denne bakgrunn å jobbe for at NIBIO kan videreføre sin virksomhet i
Bodø, og ber styret i regionrådet å jobbe frem en faglig uttalelse som sendes til NIBIOs styre i
forkant av styrebehandlingen den 13. desember 2018.

SR-SAK 54/18

UTVIDELSE AV NESTE REGIONRÅDSMØTE TIL TODAGERSMØTE

Enstemmig vedtak:
Regionrådets møte i februar planlegges som et todagersmøte 13. – 14. februar 2019.
Møtet slutt kl 16.05
Neste møte i SR blir 13. – 14. februar 2018 i Bodø
Bodø, den 22.11.2018
Salten Regionråd
Petter Jørgen Pedersen (sign.)
leder

Kjersti Bye Pedersen (sign.)
daglig leder

Heidi Robertsen (sign.)
referent
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