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REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS (SR-SAK 26/17)  
Vedtak i kommunene 

VEDTAK SALTEN REGIONRÅD 

Vedtak i Regionrådet 8.6.2017 (SR-sak 26/17) 

Enstemmig vedtak: 
 
«Regionrådet ber om at forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fokus sendes ut 
til kommunene for behandling. 
 
Sluttbehandling av saken vil skje i regionrådets møte høsten 2017.» 

BEHANDLING I KOMMUNENE 

1. BEIARN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Kommunestyret 27.09.2017 sak 33/17) 

1. Beiarn kommune stiler seg bak arbeidsgruppens konklusjoner og forslag til end-
ringer.  

2. Regionrådet må utvikles som politisk arena der politiske saker for utvikling av re-
gionen kan drøftes selv om de måtte være potensielt kontroversielle.  

3. For å bidra til god oversikt og folkevalgt styring, samt optimalisert økonomi, bør ek-
sisterende og eventuelle nye samarbeider avstedkomme færrest mulig selskaper 
og organisasjoner. De fagorienterte interkommunale samarbeidene bør organise-
res etter vertskommuneprinsippet, ref. kommunelovens § 28. 

2. BODØ KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Bystyret 14.9.2017, PS 112/2017) 

4. Bodø kommune stiller seg bak arbeidsgruppens konklusjoner og forslag til end-
ringer  

5. Bodø kommune ber regionrådets arbeidsgruppe i sitt videre arbeid vurdere følgen-
de:  

- andre finansieringsformer enn kroner pr innbygger  
- om det kan være hensiktsmessig at vertskommunemodellen legges til grunn i 

fremtidige nye samarbeidsprosjekt  
- hvordan regionrådet kan utvikles som arena for felles opptreden i saker av 

stor betydning for Saltenregionen 

3. FAUSKE KOMMUNE (Vedtak i Kommunestyret 28.9.2017 sak 075/17) 

1. Fauske kommune stiller seg bak arbeidsgruppens foreslåtte anbefalinger. 

2. Fauske kommune mener det er viktig at man videreutvikler regionrådet til å bli en 
ennå sterkere politisk arena for viktige områder som gjelder hele regionen. 

4. GILDESKÅL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i formannskapet 18.9.2017 Sak 61/17) 

Regionrådet må engasjere seg i fellesprosjekter for vekst i Salten.  
Eksempler på dette er:  

Samferdselsprosjekter til felles nytte og vekst for kommunene i Salten  
Næringsutviklingsprosjekter som skaper vekst og utvikling for Salten  
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Regionrådet må engasjere seg i fellesprosjekter som gir bedre resultat gjennom 
samarbeid mellom kommuner enn om kommuner gjør dette på egenhånd.  
Eksempler på dette er:  

Salten Brann IKS  
Friluftsrådet  
Kultursamarbeid  

 
Herunder bør det sees på kommunale oppgaver der noen eller alle kommunene kan 
samarbeide.  
Eksempler på dette kan være:  

It prosjekter, felles systemer, felles drift, felles systemstøtte  
 
Antall møter  
Frekvens på regionrådsmøtene bør være 4 to-dagers møter per år.  
 
Endring organisering  
Pkt 3C Gildeskål kommune går ikke inn for å etablere ordførerkollegiet som et nytt 
organ. Et slikt nytt organ vil medføre økte kostnader. Gildeskål kommune ønsker ikke 
dette. Besparelsen brukes isteden til å gjennomføre 2-dagersmøter.  
 
Gildeskål kommune vil opprettholde rådmannsutvalget som i dag og med dagens 
funksjoner.  
Organisering for øvrig som i dag.  

Sekretariatsleder betegnes daglig leder. 

5. HAMARØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 14.9.2017 Sak 66/17) 

HØRINGSUTTALELSE - REGIONRÅDETS ROLLE OG FOKUS FREMOVER  

Regionrådet rolle og fokus fremover  

Hamarøy kommunestyre ser det som svært viktig at Salten Regionråd utvikles som et 
”politisk verksted”, og hvor saker av felles interesse i kommunene innenfor regionen 
har prioritet. Det kan være en fordel om oppgaver av mer forvaltningsmessig art skilles 
ut fra Salten Regionråd.  

Hamarøy kommune er i de nærmeste 3 – 4 årene inne i en meget krevende omstilling 
med blant annet kommunesammenslåing mellom dagens Hamarøy kommune og Tys-
fjords vestside. I de utfordringer vi står overfor vil det derfor være vanskelig å forplikte 
kommunen i nye samarbeidsløsninger der dette ikke faller naturlig i prosessen ved 
danning av den nye kommunen.  

Hamarøy kommunestyre vil også påpeke at etableringer av nye samarbeid 
/samarbeidsløsninger er viktig for hele Salten. Kompetansearbeidsplasser må ikke ba-
re blir lagt til de større sentra, men også etableres ute i de mindre kommunene. Et op-
timalt prinsipp kan være å først vurdere distribuerte løsninger. Dagens og fremtidens 
IKT-løsninger støtter slike etableringer.  

Ved nye samarbeidsløsninger mener vi at vertskommunemodell i de fleste sammen-
henger vil være å foretrekke fremfor interkommunale samarbeid (IKS), da slik løsning i 
større grad ivaretar selvråderett og demokratisk styring.  

Hamarøy kommunestyre ber også om at randsoneproblematikken i sin helhet får stør-
re fokus i regionrådets arbeid. Salten har potensiale til å oppnå enda større utviklings-
kraft ved å utvikle samarbeidet med naboregionene. Dette gjelder spesielt næringsut-
vikling og samferdsel, hvor dette spesielt er viktig for utviklingen av reiselivsnæringen. I 
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tillegg vil dette løfte Nordland fylke sitt felles potensiale med tanke på utviklingen av en 
fremtidig regionstruktur.  

Hamarøy kommunestyre kommenterer også enkeltpunkter til de drøftinger som 
er gjort vedrørende Salten Regionråds rolle og fokus fremover: 2  

Hamarøy kommunestyre ser det som positivt at man søker å optimere tidsbruken til 
regionrådet, og ser positivt på at man forsøker å ha to ”endagsmøter”, og to ”lunsj til 
lunsjmøter” pr. kalenderår.  
”Endagsmøtene” bør legges til Fauske og Bodø.  
Vedrørende frekvens på Saltentinget mener vi det er tilstrekkelig med ett møte pr. 
kommunestyreperiode. Det skal avholdes 1. kalenderåret etter kommunestyrevalget.  
Det er positivt at man legger folkevalgt-opplæring i tilknytning til gjennomføringen av 
Saltentinget.  
Hamarøy kommunestyre mener det ikke skal formaliseres et ”rådmanns-kollegium” 
og ”ordførerkollegium” gjennom Salten Regionråd. Man ser at disse nettverkene kan 
ha sin misjon, men ikke som en del av Salten Regionråds organisering.  
Hamarøy kommunestyre mener at dagens ”sekretariatsleder” er en bedre betegnelse 
enn ”daglig leder” for regionrådets leder av sekretariatet, og mener at dette ikke skal 
endres.  
I utviklingen av regionrådet er det viktig at det utvikles bedre dynamikk mellom re-
gionrådet og kommunestyrene i Salten. Det må sikres en god informasjonsflyt mel-
lom Salten regionråd og det politiske nivå i kommunene. Prosessen i utviklingen av 
Saltenstrategiene bør ta utgangspunkt i kommunenes strategier, slik at prosessen er 
forankret i kommunene.  
 
Dette krever at kommunene selv følger opp med god informasjon og rutiner for å sik-
re dynamikken mellom kommune og regionråd. 

6. MELØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 12.10.2017 Sak 90/17) 

- Større samarbeid om prosjekter som har betydning for regionen. 
- Saker som skal opp i regionrådet bør komme så tidlig at de kan drøftes i kommune-

styret før regionrådsmøtet. 
- Viktig å legge vekt på samferdsel og videreføre samferdselsprosjekter i regionrådet. 
- Politiske saker må initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og ikke om-

vendt. 

7. SALTDAL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 3.10.2017 Sak 57/17) 

Saltdal kommune opprettholder de innspill som ble tidligere vedtatt om regionrådets 
rolle og fokus.  

Tidligere vedtak (Enstemmig vedtak i kommunestyret 4.5.2017 Sak 25/17) 

Kommunestyret har vedtatt følgende innspill til høringsnotatet: 
- Større samarbeid om prosjekter som er viktig for regionen. 
- Salten strategier bør få en bedre forankring i kommunen ved at de innarbeides som 

en del av kommuneplanens samfunnsdel. 
- Viktige saker som skal opp i regionrådet bør komme så tidlig at de kan drøftes i 

kommunestyret før regionrådsmøtet 
- Viktig å ha et utstrakt samarbeid mellom kommunene for å unngå spørsmål om 

sammenslutning 
- Viktig å legge stor vekt på samferdsel og videreføre samferdselsprosjektet i region-

rådet 
- Kommunestyret tar ikke stilling til om det skal være et arbeidsutvalg eller styre i Sal-

ten regionråd. 
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- Det er viktig at politiske saker initieres i kommunestyrene og sendes til regionrådet og 
ikke omvendt. 

8. STEIGEN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 13.9.2017 Sak 72/17) 

Steigen kommunestyre vedtar forslag til endringer i regionrådets struktur, rolle og fo-
kus. 

9. SØRFOLD KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 12.9.2017 Sak 116/17) 

Sørfold kommune slutter seg til endringsforslaget fra Salten regionråd i forhold til 
rolle og fokus. 


	VEDTAK SALTEN REGIONRÅD
	BEHANDLING I KOMMUNENE
	1. BEIARN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Kommunestyret 27.09.2017 sak 33/17)
	2. BODØ KOMMUNE (Enstemmig vedtak i Bystyret 14.9.2017, PS 112/2017)
	3. FAUSKE KOMMUNE (Vedtak i Kommunestyret 28.9.2017 sak 075/17)
	4. GILDESKÅL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i formannskapet 18.9.2017 Sak 61/17)
	5. HAMARØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 14.9.2017 Sak 66/17)
	6. MELØY KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 12.10.2017 Sak 90/17)
	7. SALTDAL KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 3.10.2017 Sak 57/17)
	Saltdal kommune opprettholder de innspill som ble tidligere vedtatt om regionrådets rolle og fokus. 
	8. STEIGEN KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 13.9.2017 Sak 72/17)
	9. SØRFOLD KOMMUNE (Enstemmig vedtak i kommunestyret 12.9.2017 Sak 116/17)

