
 
  
  

 
 
REFERAT    

FRA MØTE I STYRET 28. AUGUST 2020 I BODØ 

Til stede: Ida Maria Pinnerød  
Rune Berg 
Bjørn Magne Pedersen 
Marlen Rendall Berg 
Rolf Kåre Jensen 
Sigurd Stormo 
 

I tillegg møtte: Kjersti Bye Pedersen 
Heidi Robertsen 

  

Tordis Sofie Langseth hadde meldt forfall. 
 
Ida Maria Pinnerød ledet møtet. 
Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  
 
 
 
STYRE-SAK 33/20 REFERAT FRA TIDLIGERE MØTER 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. 

Enstemmig vedtak: 

Referat fra møte i styret 15. mai og 18. august, samt epostmøter 28. mai og 30. juni 2020 
godkjennes. 

 
 
 
STYRE-SAK 34/20 ORIENTERINGER 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. 
 

A. Personell 
B. Noen eksterne møter som sekretariatet har deltatt på 
C. Referat fra møte i OSO 

 

Enstemmig vedtak: 

Styret tar saken til orientering. 

 
 
 
STYRE-SAK 35/20 FORSLAG TIL ENDRING AV SELKAPSFORM FOR SALTEN  

REGIONRÅD 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020.  

Enstemmig innstilling: 
Salten Regionråd tar saken til orientering og ber om at styret jobber videre med saken.  
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STYRE-SAK 36/20 SALTENSTRATEGIER 2020 - 2024  

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020.  
 

Enstemmig innstilling: 

1) Salten Regionråd godkjenner utkastet til strategidokumentet “Saltenstrategier 2020-2024” 

og anbefaler kommunene å slutte seg til dette. 

2) Salten Regionråd foretar endelig behandling av «Saltenstrategier 2020-2024» i sitt møte i 

november 2020, etter behandling i kommunene.  

3) Styret gis fullmakt til å vedta handlingsplan tilknyttet Saltenstrategiene, samt aktuelle må-

leindikatorer. 

4) Det settes av kr 250.000 til videre arbeid med Saltenstrategiene. Midlene hentes fra Sty-

rets disposisjonsfond. 

 

 

 
STYRE-SAK 37/20 DRIFTSBUDSJETT 2021 – REGIONRÅDETS VIRKSOMHET – KOM-

MUNALE ANDELER  

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020.  
 

Enstemmig innstilling: 

1. Driftsbudsjett 2021 for Salten Regionråd sin virksomhet, vedtas med en samlet ramme 

på kr 10 996 505. 

2. Driftsbudsjett 2021 fordeler seg på følgende måte på drift av virksomhetsområder: 

a. Sekretariatet   kr 5 798 600    

b. Salten Friluftsråd  kr 2 221 361 

c. Salten Kultursamarbeid kr 1 064 279 

d. Felles Ansvar i Salten kr 1 912 265 

3. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av Salten Regionråd for 2021 settes til 6 664 

324 kr. Dette inkluderer også tilskuddet fra Værøy og Røst kommuner. 

4. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: 

 
 

 
 
 

Sekretariatet Salten Friluftsråd Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar Ett digitalt  Totalt pr kommune Per innbygger

kontingent Salten

Bodø 1 462 070kr        385 170kr           239 824kr                  1 027 553kr        36 667kr              3 151 284kr        47,3 % 60,19kr        

Rødøy 46 050kr              36 953kr              51 032kr                     23 120kr              36 667kr              193 822kr           2,9 % 159,79kr      

Meløy 238 700kr           93 112kr              119 390kr                  119 850kr           36 667kr              607 719kr           9,1 % 96,65kr        

Gildeskål 74 030kr              48 818kr              60 959kr                     37 167kr              36 667kr              257 641kr           3,9 % 132,12kr      

Beiarn 38 610kr              38 396kr              48 392kr                     19 384kr              36 667kr              181 449kr           2,7 % 178,42kr      

Saltdal 177 320kr           75 037kr              97 610kr                     89 030kr              36 667kr              475 664kr           7,1 % 101,83kr      

Fauske 369 710kr           121 445kr           165 874kr                  185 627kr           36 667kr              879 323kr           13,2 % 90,29kr        

Sørfold 73 110kr              50 606kr              60 636kr                     36 710kr              36 667kr              257 729kr           3,9 % 133,82kr      

Steigen 99 000kr              55 817kr              69 822kr                     49 709kr              36 667kr              311 015kr           4,7 % 119,25kr      

Hamarøy 105 000kr           58 973kr              71 950kr                     52 720kr              36 667kr              325 310kr           4,9 % 117,61kr      

Værøy -kr                         -kr                         -kr                                13 876kr              -kr                         13 876kr             0,2 % -kr            

Røst -kr                         -kr                         -kr                                9 492kr                -kr                         9 492kr                0,1 % -kr            

Sum 2 683 600kr        964 327kr           985 489kr                  1 664 238kr        366 670kr           6 664 324kr        100,00 % 78,84kr        

Kommune %



Styre-referat 28.8.2020  Side: 3 

STYRE-SAK 38/20 INNSTILLING TIL BRUK AV IRIS-FONDET 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020.  
 
Enstemmig vedtak: 
Styret i Salten Regionråd anbefaler at følgende prosjekter / satsinger gis støtte fra Iris-fondet 

i representantskapets møte i november 2020: 

 

1. Helse- og miljøtilsyn Salten: Prosjekt Helse og miljø i Salten (kr. 350 000 i 2021) 

2. Bodø v/Saltenkommunene: Øvelse Rhein 2021 (kr. 200 000 i 2021) 

3. Salten Kultursamarbeid: Salten i Bodø 2024 (kr. 1 000 000 i 2021. Det anbefales be-

vilgning av ytterligere 3 mill. kr. for perioden 2022-2024) 

4. Kunnskapsparken Bodø: Trainee Salten (kr. 800 000 i 2021) 

5. Salten Regionråd: Oppfølging av saltenstrategier - omdømmeprosjekt (kr. 500 000 i 

2021) 

6. Bodø kommune m.fl.: Rekrutteringssamarbeidet «Jobbilag» (kr 450 000 i 2021. Styret 

anmoder om at alle Saltenkommunene inviteres med i prosjektet) 

7. Fauske kommune/Fauna: Sjunkhatten Folkehøgskole (kr. 1 000 000 i 2021) 

 

 
 
STYRE-SAK 39/20 FORLENGELSE AV PARTNERSKAPSAVTALE MED NORD-NOR-

GES EUROPAKONTOR   

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. 

Enstemmig innstilling: 

1. Salten Regionråd er fornøyd med partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakon-

tor i Brussel, og forlenger denne for perioden 1.7.2020– 31.12.2022. 

2. Vedlagte partnerskapsavtale godkjennes. 

3. Kontingenten finansieres på følgende måte: 

a.  
 

4. Salten Regionråd sin andel med 100 000 kroner pr. år belastes Styrets disposisjons-

fond, og kommunene finansierer kr. 15 000 pr. kommune pr. år i perioden 2020 til og 

med 2022. 

Kontingent 250 000

Salten Regionråd 100 000

Beiarn 15 000

Bodø 15 000

Hamarøy 15 000

Fauske 15 000

Gildeskål 15 000

Meløy 15 000

Rødøy 15 000

Saltdal 15 000

Steigen 15 000

Sørfold 15 000

SUM 250 000

Finansiering
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5. Regionrådets styre fungerer som prosjektgruppe for partnerskapsavtalen, og gis full-

makt til å følge opp mot Europakontoret på vegne av Salten Regionråd. 

 
 
STYRE-SAK 40/20 INNSPILL TIL KUNNSKAPSGRUNNLAG FOR REGIONVEKST-       

AVTALER 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. 

Enstemmig vedtak: 
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildes-

kål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Styret i Salten Regionråd 

har i møte den 28. august gjort følgende vedtak:  

 

Salten Regionråd er positive til at Nordland fylkeskommune har tatt initiativ til å inngå region-

vekstavtaler med de ulike regionene i Nordland. Salten er Nord-Norges største region med 

om lag 84 500 innbyggere, og vertskap for flere viktige næringer, blant annet sjømatnæ-

ringen, 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. 

 

Vi ønsker å gi følgende innspill til kunnskapsgrunnlag for regionvekstavtalen mellom Nord-

land fylkeskommune og Salten Regionråd: 

 

Overordnet bør det i kunnskapsgrunnlaget framkomme om det er dagens regionrådsgrenser 

som er benyttet, da Rødøy kommune gikk inn i Salten / Salten Regionråd i 2018. Dette er 

spesielt viktig for tidsseriene. 

 

Befolkning: 

− Det kan virke som at kommunesammenslåing (les: kommune-delingen av Tysfjord) 

har gjort det noe vanskelig med innhenting av tall-materiale. For Hamarøy sin del ser 

det ut til at f.eks. befolkningstall gjelder for den nye kommunen, mens andre tall ser ut 

til å være hentet fra gamle Hamarøy. Dette vil ikke ha noe å si for tallstørrelsene i re-

gionen som helhet, men tallene kan være misvisende der hvor man viser til tall for en-

keltkommuner. 

− SSB har nylig lagt fram befolkningsfremskrivninger for hele landet, og vi oppfordrer til 

å oppdatere kunnskapsgrunnlaget i henhold til dette. Det er også viktig at usikkerhe-

ten ved befolkningsfremskrivningene nevnes. Det bør framkomme at det er ulike 

samfunnsmessige endringer / samfunnsutviklingsprosjekter som sannsynligvis vil ha 

innvirkning og betydning for SSBs prognoser, og bidra til større befolkningsvekst enn 

det befolkningsfremskrivningen tilsier. Eksempel på dette er blant annet jobben fram 

mot, og gjennomføringen av, Bodø som Europeisk kulturhovedstad 2024.   

− Figur 12: Nettoinnflytting innenlands; Det bør i større grad analyseres / sies noe om 

hvorfor noen kommuner vokser, mens andre minker i antall innbyggere. Steigen kom-

mune har som eksempel en svært positiv utvikling, mens andre kommuner mister inn-

byggere. Analyser gjerne hva som er årsaken til disse forskjellene. 

 

 

Arbeidsmarked: 

− Salten er en stor havbruksregion, og mange av kommunene er store havbrukskommu-

ner. Under sysselsetting og næring kan det være hensiktsmessig å differensiere ut 

havbruksnæringen. Dette vil gjøre det enklere å analysere primærnæringsveksten i 
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Salten. Dette vil også kunne påvirke bolken om utdanningsnivå, da sjømatnæringen 

har behov for et bredt spekter med kompetanse og med økende kompetanse-

krav. Dette vil være viktig for å forstå sjømatnæringens kompetansebehov.  

 

− De fleste kommunene, og kanskje særlig distriktskommunene, klarer ikke å rekrut-

tere riktig kompetanse til kommunen. Hvordan kan underskuddet på kompetanse til 

bedriftene også komme frem i kunnskapsgrunnlaget? Det er ikke kun behovet for nye 

arbeidsplasser som bør framkomme, men også hvilken kompetanse som etterspørres 

til de arbeidsplassene vi har rundt omkring i Salten. 

   

Utdanning: 

− Generelt mener Salten Regionråd at videregående opplæring bør ha en struktur som er 

godt tilpasset næringslivets behov, og at tilbudet gis i relativ nærhet til bokommunen 

til ungdommen. Det bør legges til rette for en utdanningsstruktur som både er tilpas-

set lokalt næringsliv, og for yrkesrettede utdanninger og utdanninger ift videre studier 

på høyere utdanning. 

− Det bør framkomme i rapporten at alternative læremodeller har gitt gode resultater som 

et desentralisert videregående tilbud. Et eksempel er Steigenmodellen (tilknyttet 

KHVGS) med fagopplæring i bedrift fra dag en, og som ikke er omtalt i kunnskaps-

grunnlaget. Slik det ser ut er det grunn til å tro at kunnskapsgrunnlaget kun omtaler 

ordinære utdanningsløp.  

 

Samferdsel: 

− Kapittel 2.5 Samferdsel er noe mangelfullt etter vår mening. En viktig kategori for Sal-

ten og Nordland er blant annet hurtigbåt og ferge. Kunnskap om trafikkmønster rundt 

dette bør inkluderes i rapporten, og det samme gjelder for tog og buss.  

− Tilstanden på fylkesveiene er en viktig sak for hele Nordland og det er et stort etterslep 

langs fylkesveiene. Det kunne gjerne vært mer kunnskap om vegstandard i fylket 

langs fylkesvegene, og ber om at fylkeskommunen kartlegger dette og tar det inn i 

rapporten.  

− Figur 49: Det kan gjerne skrives inn antallet elbiler i de ulike regionene, hvor mange 

forventes i årene fremover, og hvordan el-lade-strukturen i de ulike regionene er. Her 

er det behov for noe mer info enn det som foreligger i utkastet.   

 

Tannhelse  

• Tannhelsesituasjonen trenger mer info.   

 
 
 
 

STYRE-SAK 41/20 SALTENTINGET MED FORMANNSKAPENE I 2021 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. 

Enstemmig vedtak: 
Det jobbes videre med planlegging av Saltenting for formannskapene i januar 2021. 

Styret foreslår at følgende tema løftes fram: 

• Iverksettelse av nye Saltenstrategier 

• Omdømmeprosjekt for Salten 

Sekretariatet etablerer en hensiktsmessig støttegruppe for planlegging av arrangementet. 
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STYRE-SAK 42/20 LØNNSFORHANDLINGER 2020 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. 

Enstemmig vedtak: 
Styret delegerer til leder og nestleder av regionrådet, å fastsette ny lønn for daglig leder.  

Daglig leder fastsetter ny lønn for øvrige ansatte i regionrådets organisasjon. 

 
 
STYRE-SAK 43/20 DISKUSJONSSAKER 

Det vises til saksfremlegg datert 21.8.2020. 
 

a) Saksliste til regionrådsmøte 17. – 18. september 2020 

Enstemmig vedtak: 
Møtet planlegges videre etter fremlagte forslag og innspill som kom i møtet. 
 
 

b) Rapporteringsrutiner Iris-fondet 
Enstemmig vedtak: 
Styret anbefaler at Iris Salten håndterer rutiner for rapportering av tilskudd til Iris-
fondet. Daglig leder drøfter saken med Iris i tråd med de innspill som kom i møtet. 
 
 

c) Spørsmål om deltakelse i prosjekt for reindriftas medvirkning i arealsaker 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 
 

d) Innspill til utkast til ny strategi for Nord universitet 
Enstemmig vedtak: 
Leder og daglig leder gis fullmakt til å formulere innspill til ny strategi for Nord 
universitet i tråd med de momenter som ble drøftet i møtet.  
 
 

e) Møter med Nfk vedr. regionvekstavtale og skolestruktur VGS 
Enstemmig vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 
 

 
 
 
Møtet slutt kl. 14.00 
 
Bodø, den 28.8.2020 

 

Salten Regionråd 

 
Ida Maria Pinnerød (sign.) Kjersti Bye Pedersen (sign.) 
leder daglig leder 

   
Heidi Robertsen (sign.) 
referent   


