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KU-sak 01/18 REFERAT FRA FORRIGE MØTE  
 

Vedlagt følger referat fra møte i Kulturutvalget 7. november 2017 i Bodø. 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak:  
Referat fra møte i Kulturutvalget 7. november 2017 godkjennes. 

 

 

 

 

 

Bodø, den 14.11.2018 

 

 

 
Hege Klette 
Prosjektleder  



   
  

 
 

REFERAT  

fra møte i Salten Kulturutvalg 7. november 2017 i Bodø 

 

Til stede: Janne Berntsen Beiarn  

Arne Vinje Bodø 

 Janette Festvåg Gildeskål 

Bjørn Seljeseth Meløy 

Sverre Breivik Saltdal 

 Kolbjørn Mathisen Sørfold 

   

I tillegg møtte: Hege Næss Klette Salten Kultursamarbeid 

 Heidi Robertsen Salten Regionråd 

  

 

Representanter fra Fauske, Hamarøy og Steigen hadde meldt forfall.  

Sverre Breivik ledet møtet. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. 

 

 

 

KU-sak 12/17  REFERAT FRA FORRIGE MØTE  

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak:    

Referat fra møte i Kulturutvalget 9. mai 2017 godkjennes. 

 

 

 

KU-sak 13/17 STATUS PROSJEKTER  

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

1. Kulturutvalget tar saken til orientering. 

2. Kulturutvalget er svært tilfreds med de oppgaver som gjennomføres innenfor gjel-

dende økonomi. 

 

 

 

KU-sak 14/17 BUDSJETT 2018 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Budsjett vedtatt i SR-sak 40/17 tas til orientering. 
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KU-sak 15/17 VEDTEKTSENDRINGER 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Arbeidet med revisjon av kultursamarbeidets vedtekter igangsettes med utgangspunkt i end-
ringskravet fra eierkommunene. 

Arbeidet skal ta utgangspunkt i dagens vedtekter og endre dem så de kommer i tråd med: 

 kravene som stilles gjennom Felles strategi for samarbeid og eierstyring 

 dagens praksis i kultursamarbeidet 

 ønsker for kultursamarbeidets formål, arbeid, ansvar, og organisering 

 vedtektene i andre interkommunale samarbeid i Salten i størst mulig grad 

Arbeidsutvalget i kultursamarbeidet er ansvarlig for å utarbeide forslag til reviderte vedtekter. 

Forslaget fra arbeidsutvalget skal legges fram for kulturutvalget i møte 1/2018 (februar). 

Endelig forslag til reviderte vedtekter fra kultursamarbeidet, legges fram for årsmøtet i 2018 
(juni) 

Arbeidet skal skje i tett dialog med Salten Regionråd. 
 

 

 

KU-sak 16/17 KULTURUTREDNING – TILTAK KULTURSAMARBEIDET 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget gir sin tilslutning til at prosjektleder i Kultursamarbeidet følger opp rapporten 

med følgende tiltak: 

 Stimulere kommunene til å utnytte/kjøpe/sambruke faglige ressurser, dele info, invite-

re til fagmøter, samarbeide om å lage saksfremlegg - eller søknader.  

 Styrke eksisterende nettverk.  

 Markedsføring settes opp på nettverkssamlingens agenda i november.  

 Arbeide for at alle kommunene skal ha et godt mottaksapparat for kultursamarbeidet.  

 Utarbeide strategi for kultursamarbeidet med utgangspunkt i Salten strategiene.  

 Sikre god forankring av kultursamarbeidets planer og prosjekter i kommuner og re-

gionråd. 

 

 

 

KU-sak 17/17 STRATEGIPROSESS 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Kultursamarbeid starter prosessen med å utarbeide ny strategi for 2018 – 2022 i tråd 

med planen som er skissert i saken. Ny plan legges frem på årsmøtet i regionrådet 31. mai. 
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KU-sak 18/17 EUROPEISK KULTURHOVEDSTAD – ARBEIDSPROGRAM 

2018 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Europeisk Kulturhovedstad settes inn på arbeidsprogrammet for neste år og Kulturell Vand-

ring tas ut. Omfanget av prosjektleders involvering må ikke bli så stort at andre tiltak på pro-

grammet blir skadelidende. 
 

 

 

KU-sak 19/17 STUDIETUR LEEUWARDEN 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget ber Bodø kommune starte arbeidet med å planlegge studietur til Leeuwarden 

– europeisk kulturhovedstad i 2018 -  for Salten Kultursamarbeid i mai 2018. 

 

 

 

KU-sak 20/17 MØTEPLAN 2018 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget vedtar følgende møteplan for 2018: 

 

Nettverkssamlinger med møter i Kulturutvalget og Kulturskolenettverket: 
Uke 21, samlingen i mai erstattes med studietur til Leeuwarden i Nederland. 
13. – 14. november, Saltdal  (Saltdal tar ansvar for underholdningen) 
 

Møte i Kulturutvalget: 
27. februar, Bodø 

2. mai, Bodø 

14. november, Saltdal 

 

Møte i AU: 

14. februar, Bodø 

11. april, Bodø 

5. september, Bodø 

17. oktober, Bodø 

 

Årsmøte: 

31.mai, Sørfold 
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KU-sak 21/17 SALTEN KULTURSAMARBEID 10 ÅR 

Det vises til saksfremlegg utsendt på E-post 31.10.2017. Hege Næss Klette orienterte. 

 

Enstemmig vedtak: 

Kulturutvalget ber arbeidsutvalget om å planlegge markering av 10 - årsjubileet i 2018 i tråd 

med de innspill som kom i møtet. 

Det kan benyttes inntil 15 000 fra kultursamarbeidets fond til markeringen. 

 

 

Neste møte i Salten Kulturutvalg 27. februar i Bodø. 

 

 

Bodø, den 7.11.2017 

Salten Kulturutvalg 

 

 
Sverre Breivik (sign) Hege Næss Klette (sign) 
leder prosjektleder 
 
 
Heidi Robertsen (sign) 
Referent 
 
 
 
 
 
 

 
Arkiv: PRO/704    Dokument:  2017.11.07 ku - referat 
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KU-sak 2/18 STATUS PROSJEKTER  

 

Beskrivelse 
 
1. Aktiviteter  

På grunn av sykdom ble det planlagte møtet med Rødøy kommune i februar dessverre 
avlyst. Det er foreløpig ikke avtalt noe nytt møte. Den 30. januar skal kultursamarbeidet 
møte Fylkesråden for kultur, miljø og folkehelse. Politisk leder, prosjektleder og leder i 
sekretariatet stiller. Presentasjon av kultursamarbeidet vil være hovedfokus, men 
finansiering av kultursamarbeid i Nordland vil også være ett av tema. 
 

2. Filmfest Salten 
Evaluering av årets filmfest er gjennomført og planleggingen av neste års filmfest er 
startet. Filmskaperturneene i Salten ble gjennomført i september/oktober og elevene er 
nå i gang med arbeidet. Rapport og regnskap for 2017 -2018 er ferdig og 
utbetalingsanmodningene er sendt. Om alle tilsagn utbetales ender vi med ett overskudd 
på kroner 38 159. Budsjettet for neste år er laget. Faktiske kostnader og egeninnsats er 
beregnet til 2 407 700. Etter de faste finansieringsavtaler med DKS Nordland, Bodø 
kommune og IRIS er trukket fra har vi ett kapitalbehov på kroner 215 700. Finansiering 
av nytt system for lagring og innlevering av film er lagt inn og tas fra fond. Dersom vi 
ønsker å flytte alle filmene til ny løsning vil det kreve ekstra midler som det eventuelt må 
søkes særskilt om. Mulighetene for å søke midler gjennom Kulturtanken og Norsk 
Filminstitutt har dessverre opphørt. Kultursamarbeidet vil søke midler fra Nordnorsk 
Filmsenter og fylkeskommunen for neste års filmfest. 
 
 

3. Den kulturelle spaserstokken 
Det har i år vært gjennomført tre spaserstokk turneer med totalt 32 forestillinger i regi av 
kultursamarbeidet. I mars hadde vi «Den siste mohikaner», køntri på norsk, med 
distriktsmusikerne i Sørfold. I april «Markens grøde», en høytlesingskonsert, fra 
Hamsunsenteret. Og i oktober hadde vi den musikalske teaterforestillingen «På en 
blåmalt benk i haven» med Underholdningsvogna. I prosjektleders sykefravær har 
sekretariatsleder holdt tråden i dette. Nå starter arbeidet med rapportering og regnskap. 
Fylkeskommunen har allerede overført midler for 2018 til kommunene. Disse midlene 
overføres kultursamarbeidet og benyttes til spaserstokken i 2019. Våre 10 kommuner får 
til sammen overført 273 001 kroner. Hvert år sender DKSS ansvarlige i de respektive 
kommune en bekreftelse på at kultursamarbeidet skal fortsette arbeidet med 
spaserstokken på vegne av kommunene. Fristen på denne tilbakemeldingen er i år satt 
til 1. desember. Erfaringen er at vi gjennom dette samarbeidet får flere produksjoner med 
høyere kvalitet enn om hver kommune skulle håndtert dette alene. 
 
 

http://underholdningsvogna.no/
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4. Fredelige Salten 
«Du-e» er et visuelt kunstprosjekt med barnehagen som arena. Gjennom prosjektet har 
9 kunstnerne og 9 barnehager reflektert over fred som tema, med kunst som verktøy. 
Prosjektet startet i februar med en felles samling på universitetet for deltakende 
barnehager og kunstnere. Hver barnehage fikk to besøk av en kunstner som 
gjennomførte sitt unike prosjekt med barna. For å forberede barna på besøkene hadde 
barnehagene fred som tema før oppstart og mens prosjektet pågikk.  

 
Kommune Barnehage Kunstner 
Beiarn Beiarn Barnehage Marianne Bjørnmyr 
Bodø Bjerkhaug Barnehage Vibeke Steinsholm 
Fauske Valnesfjord barnehage Lilli Kanck 
Gildeskål Inndyr barnehage Ane Øverås 

Hamarøy Innhavet oppvekstsenter avd. 
barnehagen Cathinka Mæhlum 

Meløy Reipå barnehage Anne Grete Coldevin 
Saltdal Rognan barnehage Rita Maryon Lindberg 
Steigen Steigenbarnehagen Engeløya Eva Bakkeslett 
Sørfold Straumen barnehage Vebjørg Hagene Thoe 
 
Prosjektet ble avsluttet med en stor felles utstilling i Norsk Luftfartsmuseums militære 
del. Utstillingen ble åpnet i anledning frigjøringsdagen 8. mai med alle barnehagene til 
stede. Tilsammen 100 barn hadde funnet veien til museet sammen med ansatte og 
foreldre. Seks av kunstnerne var også til stede og kastet, sammen med innbudte gjester, 
glans over åpningen. Varaordfører i Bodø Synne Bjørbæk sto for den offisielle åpningen. 
leder i Salten Kulturutvalg, Sverre Breivik, hadde regien på seremonien, og barnehagene 
fra Straumen og Reipå bidro med sang og dans. Kunstneren Vebjørg Hagene Thoe holdt 
hilsningstale til barna og lærte oss alle å si venn på flere språk. Kunstneren Marianne 
Bjørnmyr, som også deltok i prosjektet, hadde ansvaret for den profesjonelle 
presentasjonen av barnekunsten. Heidi Robertsen har i prosjektleders fravær arbeidet 
med prosjektet. Utstillingen var tilgjengelig for publikum til september. 
 
I prosjektet har vi samarbeidet med Nobels fredssenter, Nordnorsk kunstnersenter og 
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Prosjektet var støttet av Regionalt 
næringsfond, RKK Salten og Kulturrådet. Nasjonalt senter for kunst og kultur i 
opplæringen dokumenterte kunstnerbesøket i Steigen gjennom film og har senere invitert 
Eva Bakkeslett til å snakke om prosjektet på deres årlige konferanse. På deres nettsider 
omtaler de prosjektet slik:  
 

«Det er fantastisk å se all gleden og engasjementet hos både kunstnere, barn og 
personale overfor prosjektet. Vi håper dette kan være til inspirasjon for andre 
barnehager eller skoler på hvordan man kan samarbeide med profesjonelle 
kunstnere og hvordan kunst kan brukes som virkemiddel for å belyse viktige temaer.» 
 
 

http://kultur.salten.no/nyheter/Klart_for_Du-E
http://kunstkultursenteret.no/wips/236187409/module/articles/smId/1801856366/smTemplate/Les_mer_nyheter/template/2013-en-kolonne/
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5. Idrettsgalla 
Det var inngått avtale med Nordland Idrettskrets og Bodø Idrettsråd om å arbeide for ny 
idrettsgalla i Stormen 22. februar 2019. Idretten skulle dra prosessene denne gangen og 
starte arbeidet med å søke finansiering. Styret i idrettskretsen gjorde en vurdering av 
Idrettsgallaen i vinter, og fant ut at det ikke var naturlig at de skulle engasjerte seg i 
Idrettsgalla for Salten i 2019. Årsaken er at de hadde vært med på to arrangement, og at 
ansvaret dermed burde overføres til Bodø idrettsråd eventuelt i samarbeid med de andre 
idrettsrådene i regionen. Det vil ikke arrangeres Idrettsgalla i 2019. Dersom idretten på et 
senere tidspunkt tar dette opp igjen vil vi vurdere medvirkning. 

 
 

6. Ny strategi 
Salten Kultursamarbeid har per i dag ingen gyldig strategi for samarbeidet. Arbeid med 
ny strategi ble besluttet i Kulturutvalget i november 2017. Prosessen skal ivareta 
nettverkets medvirkning på en god måte. Målsetningen var å ha strategien klar for 
godkjenning til årsmøtet i regionrådet 31. mai 2018. På grunn av prosjektleders fravær er 
dette arbeidet ikke startet opp. I ettertid er prosjektleder blitt litt usikker på om den 
skisserte arbeidsmetoden vil sikre nødvendig eierskapet hos kommunene. Kanskje burde 
kommunene i større grad vært engasjeres i arbeidet? Dagens arbeid preges av hvordan 
det historisk har vært jobbet. Kanskje har tidene endret seg og behovet blitt ett annet enn 
da samarbeidet ble etablert? I forbindelse med denne prosessen vurderes det besøk i 
alle medlemskommunene. Det jobbes også med vedtektsendringer. Også disse skulle 
vært lagt frem for Årsmøtet i 2018. Behandlingen av vedtektsendringene er utsatt til 
Årsmøtet i 2019. 
 

 
7. Salten Kultursamarbeid 10 år 

Salten Kultursamarbeid fylte 10 år i 2018. Arbeidsutvalget i Regionrådet har innvilget 
inntil 15 000 til dette arbeidet. På grunn av prosjektleders fravær er ikke planleggingen 
påbegynt. Det er ønskelig med en enkel markering i 2019. Kulturutvalget har bedt 
arbeidsutvalget jobbe videre med å planlegge markeringen. Vi ønsker å invitere tidligere 
prosjektleder Lisbeth Glanfield til markeringen. 
 

 
8. Nettverkssamling 

På kulturutvalgets møte i november 2017 ble det bestemt at kultursamarbeidet, sammen 
med Bodø kommune, skulle jobbe for en studietur til Leeuwarden. Arne Vinje så på dette 
og det viste seg at turen ville bli svært kostbar og tidkrevende. Etter en rådføring med 
kulturlederne i kommunene ble det besluttet, ut fra en kost – nytte perspektiv, at den ikke 
skulle gjennomføres. Ettersom prosjektleder var sykemeldt og ikke kunne se på 
alternativer for studietur, ble nettverket oppfordret til å delta på Norsk kulturforums 
årskonferanse 30. – 31. mai i Haugesund. Temaet for konferansen var «Stat, region, 
kommune – hvem gjør hva i fremtidens kulturpolitikk?». Som vinner av Norges 
kulturkommune 2017 holdt Arne Vinje ett innlegg på vegne av Bodø kommune. 

På Arbeidsutvalgets møte 17. oktober ble det besluttet å avlyse nettverkssamlingen i 
november. Beslutningen ble fattet med bakgrunn i at: 

https://www.facebook.com/SaltenKultursamarbeid/?fref=ts
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• Det er ikke var kommet inn noen forslag fra nettverket til agenda. 
• Kulturutvalget har få saker. 
• Prosjektleder jobbet 30 % i oktober. 
• Nettverkssamling i mai neste år sees som lite hensiktsmessig ettersom Norsk 

Kulturforum legger landskonferansen til Bodø i begynnelsen av juni og 
Fylkeskommunen ser på muligheten for fylkessamling i mai. 

 

Neste års samlinger ønskes gjennomført i februar og november. Nøyaktige datoer 
besluttes av Kulturutvalget i november. 

 
 

 

Forslag til vedtak: 

Kulturutvalget tar saken til orientering og gir tilbakemelding om arbeidet så langt. 

 

 

Bodø, den 14.11.18 

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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KU-sak 03/18 BUDSJETT 2019 
 
Innledning 
Salten Regionråd endret i 2017 sine budsjettrutiner som følge av «Strategi for samarbeid og 
eierstyring i Salten». I strategien ble det foreslått nye budsjettrutiner for interkommunale 
selskap og samarbeider. For oss innebærer det at budsjett for Salten Kultursamarbeid skal 
behandles sammen med resten av virksomheten på regionrådets september møte. 
 
Bakgrunn 
Rådmannsutvalget har oversendt budsjettforutsetningene for 2019, hvor effektivisering av 
egen drift er en forutsetning, og hvor følgende budsjettforutsetninger skal legges til grunn for 
budsjett 2019: 
 

• «Videreføring av dagens driftsnivå uten priskompensasjon 
o Budsjettet for 2019 er i kroner det samme som budsjettet for 2018 for alle 

utgifter og inntekter, unntatt lønnsartene. 
o Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er  
o Prisjustering gjøres på de fakturerbare driftsinntektene (inntekter ut over 

overføringer og tilskudd) 
o Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med 

konsekvenser 
 

• Effektivisering av dagens driftsnivå med 5% 
o Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er  
o Budsjettet for 2019 er i kroner 5% lavere enn budsjettet for 2018 i sum for alle 

utgifter og inntekter  
o Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med 

konsekvenser 
 
 
Virksomhetens budsjettforslag 
Virksomheten utarbeidet ut fra dette ett forslag til budsjett for 2019 med følgende 
forutsetninger: 
 

• Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for driftsutgiftene 
• Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for inntekter som består 

av overføringer og tilskudd 
• Videreføring av dagens drift med prisjustering av de fakturerbare 

driftsinntektene 
• Videreføring av dagens lønnsutgifter korrigert for lønnsstigning  
• Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med 

konsekvenser 
• Forslag om effektivisering av dagens driftsnivå med 5 %. Hvert tiltak med 

konsekvenser beskrives hver for seg. Summen av alle tiltak som foreslås skal 
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i kroner utgjøre 5 % besparelse i forhold til det totale budsjettet virksomheten 
har i 2018. 

 
Hele sekretariatet gjorde en omfattende gjennomgang av budsjettet for 2018, hvor en 
reduksjon på 5 % iht budsjettforutsetningene, ble gjennomført. For 2019 er lønn og sosiale 
kostander økt med forventet lønnsstigning på 2,8 %. Øvrige kostnadsposter vurdert hver for 
seg, hvor noe er beholdt uendret, noe er redusert, og faste kostnader er økt med deflator på 
2,6 %. 
 
Salten Kultursamarbeid 
Har en ansatt faglig leder fordelt på 1 årsverk. 
 
Driften av Salten Kultursamarbeid finansieres i stor grad av kommunene. Prosjektene i 
samarbeidet finansieres først og fremst gjennom eksterne midler. Kultursamarbeidet har et 
marginalt driftsbudsjett, og er i dag underfinansiert med om lag 34 000 kr som dekkes inn 
gjennomfondsmidler.  
 
Underfinansieringen har tidligere vært dekket gjennom fond, prosjektmidler og kutt i variable 
kostnader. Det er derfor en utfordring å kutte ytterligere i kultursamarbeidets driftsbudsjett da 
dette reduserer handlingsrommet i forhold til utvikling og tilstedeværelse på ulike arenaer i 
stor grad.  
 
Det er i budsjettet for 2019 ikke foretatt økning i kommunenes kontingent. Dette ut i fra en 
helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen i kultursamarbeidet pr august 2018. Det 
må forventes en økning i kontingent i 2020.  
 
Nytt budsjett for Salten Kultursamarbeid ble i SR-sak 36/18 (se vedlegg) vedtatt med en total 
ramme på kroner 989 423.  
 
Midler på fond pr 31.12.2017: 0,56 mill kr 
 
Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2017

2510 700 SK -Salten Kultursamarbeid kr. -290 649,54 -159,60 -290 809,14
2510 701 SK - Arrangement kr. -29 576,88 -29 576,88
2510 704 SK - Nettverk kr. 0,00 0,00 0,00
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken kr. -83 074,92 30 618,10 -52 456,82
2510 707 SK - Filmfestival kr. -78 288,92 40 428,07 -37 860,85
2560 714 SK - Fredelige Salten kr. 0,00 -115 918,96 -115 918,96
2560 720 SK - Filmfest Salten 2015 kr. -26 513,95 -11 783,58 -38 297,53

Pr. 1.1.2017

  
 
På grunn av faglig leders sykefravær har ikke Kulturutvalget behandlet forslaget til budsjett 
som ble vedtatt i Regionrådet. 
 
 
 
Fordeling av kontingent 

Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: 
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(se vedlegg SR-sak 36/18 Tabell tilskudd til SR fra kommunene 2019 for utregning) 

 
Endring i kontingent fra 2018 til 2019  

Kommune 2018 2019 Endring 
Beiarn 46368 46368 0 
Saltdal 93463 93463 0 
Bodø 228718 228718 0 
Sørfold 58302 58302 0 
Meløy 116212 116212 0 
Gildeskål 59331 59331 0 
Hamarøy 56518 56518 0 
Steigen 65753 65753 0 
Fauske 156458 156458 0 
Rødøy 49208 49208 0 
Totalt 930331 930331 0 

 

Forslag til vedtak:  
Budsjett vedtatt i SR-sak 36/18 tas til orientering. 

 

 

 

Bodø, den 14.11.18 

 

 

 
Hege Klette 
Prosjektleder  
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SR-SAK 36/18 DRIFTSBUDSJETT 2019 – REGIONRÅDETS 
VIRKSOMHET – KOMMUNALE ANDELER 

  

Innledning  
Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2019 for hele regionrådets 
virksomhet. Driftsbudsjettet er på totalt 7 852 800 kr. Av dette finansierer de 10 
medlemskommunene 6 097 200 kr, 78 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt 
utenfor driftsbudsjettet.  
 
Salten Regionråd har 10 ansatte fordelt på 9 årsverk. Pr 1.1.2019 vil regionrådet ha 9 
ansatte fordelt på 8,5 årsverk, da en av de ansatte går av med full AFP. Den totale 
omsetningen var i 2017 på om lag 11,127 millioner kr. Av dette finansierte kommunene i 
Salten ca 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet fra kommunene generer cirka det dobbelte 
tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer kommunene til gode gjennom ulike regionale 
prosjekter/satsninger. 
 
Rødøy kommune ble medlem av Salten Regionråd fra og med 1. januar 2018. Dette 
innebærer økt aktivitet for hele regionrådets virksomhet. 
 
Bakgrunn 
I «Strategi for samarbeid og eierstyring i Salten» er det foreslått nye budsjettrutiner for 
interkommunale selskap og samarbeider. I den forbindelse har rådmannsutvalget oversendt 
budsjettforutsetningene for 2019, hvor effektivisering av egen drift er en forutsetning, og 
hvor følgende budsjettforutsetninger skal legges til grunn for budsjett 2019: 
 

• «Videreføring av dagens driftsnivå uten priskompensasjon 
o Budsjettet for 2019 er i kroner det samme som budsjettet for 2018 for alle 

utgifter og inntekter, unntatt lønnsartene. 
o Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er  
o Prisjustering gjøres på de fakturerbare driftsinntektene (inntekter ut over 

overføringer og tilskudd) 
o Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med 

konsekvenser 
 

• Effektivisering av dagens driftsnivå med 5% 
o Lønnsartene justeres i tråd med lønnsutviklingen som er  
o Budsjettet for 2019 er i kroner 5% lavere enn budsjettet for 2018 i sum 

for alle utgifter og inntekter  
o Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet 

beskrives med konsekvenser 
 
Virksomhetens budsjettforslag 
Virksomheten skal etter dette utarbeide ett forslag til budsjett for 2019 med følgende 
forutsetninger: 
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• Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for driftsutgiftene 
• Videreføring av dagens drift uten priskompensasjon for inntekter som består 

av overføringer og tilskudd 
• Videreføring av dagens drift med prisjustering av de fakturerbare 

driftsinntektene 
• Videreføring av dagens lønnsutgifter korrigert for lønnsstigning  
• Forslag om endring i tiltak, endret aktivitet, innenfor budsjettet beskrives med 

konsekvenser 
• Forslag om effektivisering av dagens driftsnivå med 5 %. Hvert tiltak med 

konsekvenser beskrives hver for seg. Summen av alle tiltak som foreslås skal 
i kroner utgjøre 5 % besparelse i forhold til det totale budsjettet virksomheten 
har i 2018. 

 
Hele sekretariatet gjorde en omfattende gjennomgang av budsjettet for 2018, hvor en 
reduksjon på 5 % iht budsjettforutsetningene, ble gjennomført. For 2019 er lønn og sosiale 
kostander økt med forventet lønnsstigning på 2,8 %. Øvrige kostnadsposter vurdert hver for 
seg, hvor noe er beholdt uendret, noe er redusert, og faste kostnader er økt med deflator på 
2,6 %. Totalt er driftsbudsjettet økt med om lag kr 9 000 fra 2018 til 2019. Kontingenten fra 
medlemskommunene er redusert med kr 67 700 fra 2018 til 2019. 
 
Regionrådets ulike virksomhetsområder 
Sekretariatet 
3 ansatte fordelt på 2,5 årsverk; 

- Daglig leder (1 årsverk) 
- Prosjektkoordinator (1 årsverk) 
- Økonomikonsulent (0,5 årsverk) – ivaretar økonomien for hele regionrådets 

virksomhet 
 
Sekretariatets drift finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra kommunene.  Resterende 
finansieres gjennom innbetalinger fra de øvrige virksomhetsområdene i regionrådet for kjøp 
av tjenester hos økonomikonsulent, samt gjennom finansinntekter. I de tilfeller hvor man 
etablerer prosjekter, finansieres disse først og fremst gjennom eksterne prosjektmidler, og 
med egne fondsmidler og arbeidstimer som EK.  
 
Sekretariatet reduserte i 2015 antall årsverk fra 3 til 2,5. Dette fordi økonomikonsulent-
stillingen som tidligere var 100 %, ble redusert til 50 % i 2015 etter at vedkommende gikk 
over til 0,5 årsverk etter eget ønske. Man har etter dette valgt å ikke bemanne opp til 100 % 
for å redusere kostnader. Det vil imidlertid kunne bli behov for å bemanne opp denne 
stillingen til 1,0 årsverk på et senere tidspunkt. 
 
Midler på fond pr 31.12.2017: 6,0 mill kr 
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Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2017
2560 100 Salten Regionråd (SR) - Disp.fond AU kr. -1 367 273,70 -48 640,70 -1 415 914,40
2560 121 SR - Nettsider kr. -16 364,37 0,00 -16 364,37
2510 147 SR - Saltentinget kr. -575,00 -131,99 -706,99
2560 152 SR - Organisasjonsutvikling kr. -40 444,43 0,00 -40 444,43
2560 170 SR - Irisfond kr. -982 000,00 150 000,00 -832 000,00
2560 180 Samferdsel i Salten kr. -326 982,64 306 675,15 -20 307,49
2560 190 SR - Ps-avtale europakontor kr. -46 202,58 21 291,26 -24 911,32
2560 452 SR - Barents veg forening kr. -20 313,64 5 370,20 -14 943,44
2510 210 RF - Regionale næringsfond kr. -3 954 128,00      450 000,00 -3 504 128,00
2510 300 Samhandlingsprosjektet "Sunnhet i Salten" kr. -276 464,63 150 000,00 -126 464,63

Pr. 1.1.2017

 
 
Salten Friluftsråd 
Fra og med 2019 – 3 ansatte fordelt på 3 årsverk, hvorav 1 midlertidig ansatt; 

- Faglig leder (1 årsverk) kontorsted Steigen 
- Prosjektleder (1 årsverk) kontorsted Bodø 
- Prosjektleder (engasjement) kontorsted Nesna 

o Sistnevnte finansieres i sin helhet gjennom eksterne midler 
 

Friluftsrådets driftsbudsjett for 2019 er underfinansiert med om lag 290 000 kr, som må 
dekkes inn gjennom ekstern prosjektfinansiering. Friluftsrådets AU har godkjent forslag til 
budsjett. Det vil bli gjort en gjennomgang av kontingentsatsene for kommunene før årsmøtet 
i 2019, med utgangspunkt i de nye vedtektene.  
 
Prosjektlederstillingen (engasjement Helsefremmede skoler) finansieres gjennom eksterne 
prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune, og belastes derav i sin 
helhet utenom den kommunale kontingenten.  
 
Underfinansieringen i 2019 innebærer at deler av driftskostnadene til friluftsrådet (ca 14 %), 
finansieres gjennom eksterne midler. Det synes realistisk å dekke dette inn gjennom 
eksterne prosjektmidler. I tillegg tildeler Friluftsrådenes Landsforbund 445 000 kr gjennom 
årlig tilskudd til drift, og Nordlands fylkeskommune 420 000 kr pr. år. Det ligger føringer 
tilknyttet begge disse tilskuddene og vi må være varsomme med å gjøre noe som kan føre til 
at disse tilskuddene reduseres. 
 
Kommunenes andel var i 2018 38 % av den årlige driften, om lag 850 000 kr. Dette utgjør i 
underkant av 20 % av den totale omsetningen (inkludert ekstern prosjektfinansiering) til 
friluftsrådet. Ytterligere nedskjæringer i kommunenes andeler vil medføre at kommunene får 
mindre innflytelse over friluftsrådets virksomhet, fordi friluftsrådet da i større grad må styre 
aktiviteten etter tilgjengelige prosjektmidler. En annen konsekvens er at det blir vanskeligere 
for friluftsrådet å hente inn eksterne midler til driften, fordi de fleste ordningene krever 50 % 
egenfinansiering i prosjekt. Det er også viktig å være klar over at friluftsrådet har tilgang på 
private fond, og statlige og fylkeskommunale ordninger, som kommunene ikke har tilgang til. 
Denne tilgangen påvirkes på samme måte som øvrige prosjektmidler ved redusert 
kommunal kontingent.  
 
Friluftsrådet er avhengig av å holde omsetningen oppe for å dekke inn underskuddet på drift. 
Dette synes derfor lite relevant som innsparingstiltak. Aktuelle innsparingstiltak er derfor 
vurdert konkret for hver enkelt kostnadsart. 
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Midler på fond pr 31.12.2017: 3,055 mill kr 
 
Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2017

2510 600 Salten Friluftsråd (SF) - Drift kr. -358 672,87 -15 786,29 -374 459,16
2510 602 SF - Kystfriluftsliv kr. -78 564,61 -42 721,30 -121 285,91
2510 605 SF - Barnas turløyper kr. -49 120,73 -49 120,73
2510 622 SF - Turbøker / Uteinfo kr. -86 658,38 -86 658,38
2510 634 SF - BaseCamp Salten kr. -13 093,29 -13 093,29
2510 635 SF - Helsefremmende skole kr. -192 968,38 32 214,18 -160 754,20
2510 651 SF - Kartlegging av friluftsområder kr. -131 119,70 -131 119,70
2510 661 SF - Turkart kr. -544 848,27 18 556,53 -526 291,74
2510 667 SF - Barnehage / Skole kr. -729 256,09 -729 256,09
2510 668 SF - Ordførernes tur kr. -60 023,56 -48 973,60 -108 997,16
2560 603 SF - T-skjorter kr. -11 154,40 -11 154,40
2560 612 SF -Telltur Salten kr. -16 596,57 5 350,40 -11 246,17
2560 614 SF - Fantasti kr. -172 231,08 -140 510,00 -312 741,08
2560 616 SF - Uin kurs nærfriluftsliv og folkehelse kr. 0,00 0,00
2560 671 SF - Landslinje friluftsliv Knut Hamsun vgs kr. -12 542,80 0,00 -12 542,80
2560 673 SF - Sykkel i Salten kr. -160 148,63 8 641,13 -151 507,50
2560 674 SF - Full fræs i Nordland kr. -119 193,11 32 772,55 -86 420,56
2560 675 SF - Friluftsskoler kr. -36 023,00 -10 000,00 -46 023,00
2560 676 SF - Allemannsretten kr. 0,00 -14 248,57 -14 248,57
2560 677 SF - Kommunale turruteplaner kr. -60 000,00 9 406,84 -50 593,16
2560 678 SF - Innvandrerprosjekt kr. -40 000,00 40 000,00 0,00
2560 679 SF - Kartlegging av tilgjengelighet kr. 0,00 -57 952,69 -57 952,69

Pr. 1.1.2017

 
 
Salten Kultursamarbeid 
1 ansatt fordelt på 1 årsverk; 

- Faglig leder 
 
Driften av Salten Kultursamarbeid finansieres i stor grad av kommunene. Prosjektene i 
samarbeidet finansieres først og fremst gjennom eksterne midler. Kultursamarbeidet har et 
marginalt driftsbudsjett, og er i dag underfinansiert med om lag 34 000 kr som dekkes inn 
gjennomfondsmidler.  
 
Underfinansieringen har tidligere vært dekket gjennom fond, prosjektmidler og kutt i variable 
kostnader. Det er derfor en utfordring å kutte ytterligere i kultursamarbeidets driftsbudsjett 
da dette reduserer handlingsrommet i forhold til utvikling og tilstedeværelse på ulike arenaer 
i stor grad.  
 
Det er i budsjettet for 2019 ikke foretatt økning i kommunenes kontingent. Dette ut i fra en 
helhetlig vurdering av den økonomiske situasjonen i kultursamarbeidet pr august 2018. Det 
må forventes en økning i kontingent i 2020.  
 
Midler på fond pr 31.12.2017: 0,56 mill kr 
 
Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2017

2510 700 SK -Salten Kultursamarbeid kr. -290 649,54 -159,60 -290 809,14
2510 701 SK - Arrangement kr. -29 576,88 -29 576,88
2510 704 SK - Nettverk kr. 0,00 0,00 0,00
2510 706 SK - Den kulturelle spaserstokken kr. -83 074,92 30 618,10 -52 456,82
2510 707 SK - Filmfestival kr. -78 288,92 40 428,07 -37 860,85
2560 714 SK - Fredelige Salten kr. 0,00 -115 918,96 -115 918,96
2560 720 SK - Filmfest Salten 2015 kr. -26 513,95 -11 783,58 -38 297,53

Pr. 1.1.2017
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Felles Ansvar 
2 ansatte fordelt på 2 årsverk; 

- Faglig leder (1 årsverk) kontorsted Politihuset i Bodø 
- Prosjektleder (1 årsverk) kontorsted Politihuset i Bodø 

 
Felles Ansvar finansieres i hovedsak gjennom tilskudd fra kommunene. Dette fordi at man 
pga. virksomhetens art ikke har muligheter til å hente inn ekstern prosjektfinansiering til å 
finansiere driften. I de tilfeller hvor man for eksempel arrangerer en fagdag, kan man søke 
eksterne prosjektmidler som delfinansiering. Felles Ansvar er for 2019 underfinansiert med 
om lag 182 000 kr som foreslås dekket inn gjennom fondsmidler.  
 
Politiet dekker pr. i dag kontorhold og kostnader tilknyttet dette. Politiet er imidlertid i en 
omstillingsfase, noe som medfører flere folk og større press på kontorplassene. Fram til nå 
har FA hatt gratis kontorlokaler, skrivere, scannere og hurtigtestere (til ungdom). Om dette 
blir videreført er hele tiden en avveining ledelsen i politiet tar.  
 
Med en økning i antall ungdommer fra ca 25 stk til rundt 80-90 stk pr år, og med ungdommer 
og samarbeidspartnere spredt over hele Salten, samt Værøy og Røst, er utgiftene til 
transport en stor og økende post i budsjettet til Felles Ansvar. Med Rødøy inne som 
medlemskommune vil kostnadene i forbindelse med samarbeid øke. Utgifter til overnatting 
må påregnes i noen tilfeller. 
 
Midler på fond pr 31.12.2017: 0,995 mill kr 

Fond/Prosjekt Bevegelse Pr. 31.12.2017
2510 400 Felles Ansvar i Salten (FA) - Drift kr. -941 758,82 -7 208,74 -948 967,56
2510 401 FA - Felles Ansvar i Salten - Konferanse kr. -22 337,55 0,00 -22 337,55
2510 404 FA - Felles Ansvar i Salten - Oppfølgingsteamet kr. -117 148,45 93 369,99 -23 778,46
2510 405 FA - Ruskontrakter kr. 0,00 0,00 0,00

Pr. 1.1.2017

 

 

Driftsbudsjett 2019: 

Sekretariatet legger med dette fram driftsbudsjettet for 2019 for hele regionrådets 
virksomhet. Driftsbudsjettet er på 7 852 800 kr. Av det totale driftsbudsjettet finansierer de 
10 medlemskommunene 6 097 200 kr, 78 % av driften. De ulike prosjektsatsingene er holdt 
utenfor driftsbudsjettet. 
 
Budsjettet for 2019 fordeler seg på følgende måte: 

- Sekretariatet    kr 2 963 080    
- Salten Friluftsråd  kr 2 101 328 
- Salten Kultursamarbeid kr    989 423 
- Felles Ansvar i Salten kr 1 798 973 

 

Budsjettet har en økning fra 2018 til 2019 på kr 9 011, om lag 0,11 %.  
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Reduksjon / økning fra 2018 til 2019 

Budsjettet for 2019 er i kroner på om lag samme nivå som 2018. Budsjettet har en økning 
fra 2018 til 2019 på kr 9 011, om lag 0,11 %.  

Faste kostnader som lønn/sosiale kostnader, husleie og forsikring er holdt uendret, og 
justert med 2,8 % i forventet lønns- og prisstigning. Variable kostnader er vurdert for hver 
enkelt kostnadsart, og stort sett holdt uendret. 

Kommunal kontingent er redusert med ca 67 700 kr fra 2018 til 2019. 

Fordeling av kontingent 

Sekretariatet Salten Friluftsråd Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar  Totalt pr kommune Per innbygger
kontingent

Bodø 1 462 370kr        367 332kr           228 718kr                  979 266kr           3 037 686kr        49,8 % 58,92kr        
Rødøy 48 160kr              35 242kr              49 208kr                     23 217kr              155 827kr           2,6 % 124,76kr      
Meløy 244 680kr           88 800kr              116 212kr                  117 964kr           567 656kr           9,3 % 89,45kr        
Gildeskål 77 030kr              46 557kr              59 331kr                     37 140kr              220 058kr           3,6 % 110,14kr      
Beiarn 39 670kr              36 618kr              46 368kr                     19 128kr              141 784kr           2,3 % 137,79kr      
Saltdal 180 870kr           71 562kr              93 463kr                     87 200kr              433 095kr           7,1 % 92,32kr        
Fauske 376 880kr           115 821kr           156 458kr                  181 705kr           830 864kr           13,6 % 85,00kr        
Sørfold 76 300kr              48 262kr              58 302kr                     36 787kr              219 651kr           3,6 % 110,99kr      
Steigen 97 700kr              53 232kr              65 753kr                     47 104kr              263 789kr           4,3 % 104,10kr      
Hamarøy 69 440kr              43 916kr              56 518kr                     33 478kr              203 352kr           3,3 % 112,91kr      
Værøy -kr                         -kr                         -kr                                13 867kr              13 867kr             0,2 % -kr            
Røst -kr                         -kr                         -kr                                9 610kr                9 610kr                0,2 % -kr            
Sum 2 673 100kr        907 342kr           930 331kr                  1 586 466kr        6 097 239kr        100,00 % 73,50kr        

Kommune %

 
 

Merknad: 

Fra og med 2011er trekk på 525 000 kr i tilskuddet fra Bodø kommune (pga. 
momskompensasjonsordningen) innarbeidet i kommunenes tilskudd til sekretariatet. Dette 
er lagt på tilskuddet fra de andre kommunene. 

 

Endringer i kontingent for kommunene fra 2018 – 2019: 

2017 2018
Økning/reduksjon 

fra 2018-2019
Bodø 3 044 945,00kr  3 059 934,00kr    3 037 686,00kr    -22 248,00kr        -0,7 %
Rødøy -kr                    120 924,00kr        155 827,00kr       34 903,00kr         28,9 %
Meløy 590 565,00kr      585 333,00kr        567 656,00kr       -17 677,00kr        -3,0 %
Gildeskål 223 059,00kr      228 882,00kr        220 058,00kr       -8 824,00kr          -3,9 %
Beiarn 144 906,00kr      148 655,00kr        141 784,00kr       -6 871,00kr          -4,6 %
Saltdal 445 209,00kr      444 132,00kr        433 095,00kr       -11 037,00kr        -2,5 %
Fauske 838 686,00kr      843 949,00kr        830 864,00kr       -13 085,00kr        -1,6 %
Sørfold 221 467,00kr      226 131,00kr        219 651,00kr       -6 480,00kr          -2,9 %
Steigen 267 013,00kr      272 571,00kr        263 789,00kr       -8 782,00kr          -3,2 %
Hamarøy 205 366,00kr      210 837,00kr        203 352,00kr       -7 485,00kr          -3,6 %
Værøy 9 560,00kr          13 709,00kr          13 867,00kr         158,00kr               1,2 %
Røst 7 160,00kr          9 858,00kr            9 610,00kr            -248,00kr              -2,5 %
Sum 5 997 936,00kr  6 164 915,00kr    6 097 239,00kr    -67 676,00kr        -1,10 %

Kommune 2019
Økning/reduksjon 

fra 2017-2018 
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Oppsummert 
Driftsbudsjettet for 2019 legges med dette fram med en total ramme på 7 852 800 kr. Av 
dette finansierer de 10 medlemskommunene 6 097 200 kr, 78 % av driften. De ulike 
prosjektsatsingene er holdt utenfor driftsbudsjettet.  
 
Totalt er budsjettet for 2019 i kroner på om lag samme nivå som i 2018. Budsjettet har en 
økning fra 2018 til 2019 på kr 9 011. 
 
Den kommunale kontingenten reduseres med om lag 67 700 kr fra 2018 til 2019.  
 
Bodø kommune gis et grunnfradrag i tilskuddet på 525.500 kr. før samlet tilskudd fordeles 
på kommunene etter folketall. Bakgrunnen for dette er trekk i rammetilskuddet til Bodø 
kommune som følge av momskompensasjonsordningen (ref. budsjettvedtak 2011). 
 
Salten Regionråd har i dag 10 ansatte fordelt på 9 årsverk. Fra og med 2019 vil det være 9 
ansatte fordelt på 8,5 årsverk. Den totale omsetningen var i 2017 på om lag 11,127 millioner 
kr. Av dette finansierte kommunene i Salten om lag 6 millioner kr. Dette betyr at tilskuddet 
fra kommunene generer om lag det dobbelte tilbake til regionrådet, noe som igjen kommer 
kommunene til gode gjennom ulike regionale prosjekter/satsninger. 
 

Styrets behandling 

Styret behandlet saken i møte 31. august 2018 under Styre-sak 48/18 og legger den frem 
for regionrådet med følgende 
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Forslag til vedtak: 
1. Budsjett 2019 for Salten Regionråd sin virksomhet, vedtas med en samlet ramme på kr 

7 852 800. 

2. Budsjett 2019 fordeler seg på følgende måte på drift av virksomhetsområder: 

a. Sekretariatet   kr 2 963 080    

b. Salten Friluftsråd  kr 2 101 328 

c. Salten Kultursamarbeid kr    989 423 

d. Felles Ansvar i Salten kr 1 798 973 

3. Samarbeidskommunenes tilskudd til drift av Salten Regionråd for 2019 settes til 6 097 
239 kr. Dette inkluderer også tilskuddet fra Rødøy, Værøy og Røst kommuner. 

4. Tilskudd fra deltakerkommunene fordeles som følger: 

 

 
 

 

Bodø, den 6.9.2018 

 

Kjersti Bye Pedersen 
daglig leder 

 

Vedlegg: 

Budsjettforutsetninger 2019 

Budsjett 2019 

Fordeling av kontingent mellom kommunene 

Kontingent Salten Friluftsråd 
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  Salten Regionråd

Budsjett 2012

Art  År 2019
Sekretariatet for 

SR
Felles Ansvar i 

Salten
Salten 

Friluftsråd

      Salten 
Kultursamarbei

d
nr. Konto navn Salten Regionråd Drift Drift Drift Drift

 INNTEKTER
16200 Avgiftsfritt salg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16500 Avgiftsliktig salg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16900 Fordelte utgifter -135 000,00 -135 000,00 0,00 0,00 0,00
17000 Refusjon fra staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17100 Sykepengerefusjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17290 Komp for mva på anskaffelser ut -155 000,00 -60 000,00 -30 000,00 -40 000,00 -25 000,00
17300 Refusjon fra fylkeskommune -420 000,00 0,00 0,00 -420 000,00 0,00
17500 Refusjon fra kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17700 Refusjon fra private -445 000,00 0,00 0,00 -445 000,00 0,00
17750 Refusjon fra samarbeidskommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17751 Refusjon fra Bodø kommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17900 Tilskudd internoverf.til egne prosj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18300 Overføring fra fylkeskommune 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18950 Overføring fra samarbeidskommune -3 426 885,00 -1 210 730,00 -607 200,00 -907 342,00 -701 613,00
18951 Overføring fra Bodø kommune -2 671 054,00 -1 462 370,00 -979 966,00 0,00 -228 718,00
19000 Renteinntekter -94 980,00 -94 980,00 0,00 0,00 0,00
19400 Bruk av disposisjonsfond -34 092,00 0,00 0,00 0,00 -34 092,00
19500 Bruk av bundne fond -470 792,05 0,00 -181 806,54 -288 985,51 0,00
19800 Underskudd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUM INNTEKTER -7 852 803,05 -2 963 080,00 -1 798 972,54 -2 101 327,51 -989 423,00

 UTGIFTER
10100 Lønn faste stillinger                     4 889 563,88 1 801 400,00 1 223 320,00 1 226 362,88 638 481,00
10200 Lønn vikarer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10300 Lønn meglere/ekstrahjelp 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10500 Honorar (innberettes) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10813 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10910 Pensjon 647 942,86 216 200,00 159 340,00 170 532,86 101 870,00
10980 Avtalefestet pensjon 79 626,00 50 000,00 11 600,00 13 000,00 5 026,00
10990 Arbeidsgiveravgift 443 713,30 163 300,00 110 146,54 111 381,76 58 885,00
11000 Kontorutgifter/rekvisita 75 580,00 27 080,00 20 000,00 22 500,00 6 000,00
11150 Bevertning 32 000,00 14 250,00 10 000,00 4 750,00 3 000,00
11200 Diverse materiell 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00
11210 Varer for salg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11241 Gaver/velferd 16 350,00 9 500,00 3 500,00 2 850,00 500,00
11285 Oppholdsutgifter - ikke oppgavepliktig 5 000,00 1 000,00 4 000,00 0,00 0,00
11300 Porto/telefon/faks/internett 97 800,00 41 800,00 18 000,00 28 000,00 10 000,00
11400 Markedsføring/profilering/annonser 19 500,00 9 500,00 10 000,00 0,00 0,00
11430 Representasjon/oppmerksomhet/gaver 16 016,00 9 500,00 2 666,00 2 850,00 1 000,00
11470 Overføring til andre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11500 Møte-/oppholdsutg.Egne møter/kurs/konf. 149 750,00 61 750,00 15 000,00 64 000,00 9 000,00
11510 Kurs/konferanser egne ansatte 129 500,00 47 500,00 30 000,00 45 000,00 7 000,00
11600 Reise- og oppholdsutg. (bil, hotell) 105 000,00 57 000,00 14 000,00 28 000,00 6 000,00
11601 Kilometergodtgjørelse 83 100,00 28 500,00 10 000,00 36 100,00 8 500,00
11650 Telefon oppgavepliktig 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00
11700 Transportug. reise (fly, tog, buss) 148 200,00 57 000,00 16 000,00 60 000,00 15 200,00
11800 Strøm 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11850 Forsikring 7 000,00 4 000,00 0,00 3 000,00 0,00
11853 Ulykkesforsikring 13 820,00 7 000,00 3 400,00 2 000,00 1 420,00
11900 Husleie 264 966,00 157 900,00 0,00 65 000,00 42 066,00
11950 Kontigenter/lisenser 119 100,00 55 100,00 3 000,00 53 000,00 8 000,00
12000 Inventar og utstyr 107 000,00 38 000,00 25 000,00 40 000,00 4 000,00
12100 Leie av transportmidler 70 000,00 0,00 60 000,00 10 000,00 0,00
12700 Kjøp av tjenester 161 000,00 38 000,00 20 000,00 65 000,00 38 000,00
12701 Kjøp av bredbånd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12900 Prosjektstøtte til egne prosj. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13750 Kjøp/refusjon fra deltakerkommune 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00
14000 Overføring til Staten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14290 Mva på vederlag og anskaffelser 155 000,00 60 000,00 30 000,00 40 000,00 25 000,00
14500 Prosj.støtte til kommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14700 Prosj. støtte til andre (private) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14750 Overføring til deltakerkommuner 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15000 Rente- og bankomkostninger 2 800,00 2 800,00 0,00 0,00 0,00
15030 Kurstap 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15400 Avsetning til disposisjonsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15500 Avsetning til bundne fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15800 Overskudd (+) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUM UTGIFTER 7 852 803,05 2 963 080,00 1 798 972,54 2 101 327,51 989 423,00

SUM TOTALT   (Skal være 0,00 etter årsoppgjør) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2019

Sekretariatet Salten Friluftsråd Salten Kultursamarbeid Felles Ansvar  Totalt pr kommune Per innbygger
kontingent

Bodø 1 462 370kr         367 332kr            228 718kr                   979 266kr            3 037 686kr         49,8 % 58,92kr         
Rødøy 48 160kr              35 242kr              49 208kr                     23 217kr              155 827kr            2,6 % 124,76kr       
Meløy 244 680kr            88 800kr              116 212kr                   117 964kr            567 656kr            9,3 % 89,45kr         
Gildeskål 77 030kr              46 557kr              59 331kr                     37 140kr              220 058kr            3,6 % 110,14kr       
Beiarn 39 670kr              36 618kr              46 368kr                     19 128kr              141 784kr            2,3 % 137,79kr       
Saltdal 180 870kr            71 562kr              93 463kr                     87 200kr              433 095kr            7,1 % 92,32kr         
Fauske 376 880kr            115 821kr            156 458kr                   181 705kr            830 864kr            13,6 % 85,00kr         
Sørfold 76 300kr              48 262kr              58 302kr                     36 787kr              219 651kr            3,6 % 110,99kr       
Steigen 97 700kr              53 232kr              65 753kr                     47 104kr              263 789kr            4,3 % 104,10kr       
Hamarøy 69 440kr              43 916kr              56 518kr                     33 478kr              203 352kr            3,3 % 112,91kr       
Værøy -kr                        -kr                        -kr                               13 867kr              13 867kr              0,2 % -kr             
Røst -kr                        -kr                        -kr                               9 610kr                9 610kr                0,2 % -kr             
Sum 2 673 100kr         907 342kr            930 331kr                   1 586 466kr         6 097 239kr         100,00 % 73,50kr         

Innbyggere pr 1.1.2018
1804 Bodø 51558
1836 Rødøy 1249
1837 Meløy 6346
1838 Gildeskål 1998
1839 Beiarn 1029
1840 Saltdal 4691
1841 Fauske 9775
1845 Sørfold 1979
1848 Steigen 2534
1849 Hamarøy - Hábmer 1801

82960 32665

Værøy 746
Røst 517

Kommune %
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KU-sak 04/18 ARBEIDSPROGRAM 2019 
 

Bakgrunn 

I et normalår skal arbeidsprogrammet for kultursamarbeidet legges frem til godkjenning for 
Kulturutvalget før årsmøtet i juni. På grunn av prosjektleders sykefravær ble det ikke avholdt 
ordinært årsmøte i år. Årsmelding og regnskap ble behandlet for Regionrådet som helhet i 
SR-sak 26/18 i juni (se vedlegg). Budsjettet og kontingent ble vedtatt som en del av 
Regionrådets totale virksomhet i SR-sak 36/18 i september. 

Årsplan for 2020 skal i henhold til vedtektene legges frem for regionrådet på årsmøte i juni. 
 

Vurdering 
På grunn av manglene engasjement rundt prosjektet «Kulturell Vandring» ble det i KU-sak 
18/17 besluttet at det skulle tas ut av arbeidsprogrammet for 2018. Før årsmøtet i 2018 
skulle det tas en ny vurdering om prosjektet skulle inn på arbeidsprogrammet for 2019. 
Prosjektet er omfattende og er derfor avhengig av et bredt engasjement for å gjennomføres. 
Prosjektleder anbefaler ikke at det tas inn i 2019. 

Prosjektleder foreslår at det jobbes videre med: 
 
- Filmfest Salten 2018/19 
- Den kulturelle spaserstokken 
- Strategi 
- Europeisk kulturhovedstad (?) 
- Definere nytt prosjekt 
- Kommunebesøk 
- 10 års jubileum 
- Nettverkssamlinger 

 
 
 
 

Forslag til vedtak: 
Årsplanen vedtas som foreslått. 

 

 

Bodø, den 14.11.2018   

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 



 

 
  

Årsmelding og regnskap 2017 
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1 Innledning 
Ved utgangen av 2017 kunne Salten Regionråd se tilbake på 28 år som samarbeidsorgan mellom 
kommunene i Salten. Målsettingen har vært, og er, å fremme bærekraftig vekst og utvikling til det beste for 
alle som bor og virker i Salten i samarbeid med kommunene og andre viktige samarbeidspartnere. Alle 
avdelingene i Salten Regionråd har hatt stor aktivitet i 2017, inkludert Salten Kultursamarbeid, Salten 
Friluftsråd og Felles Ansvar i Salten. 

Fra 1.1.2017 har Rødøy kommune deltatt som observatør i Salten Regionråd. Rødøy titrer som ordinært 
medlem fra og med 2018, og regionrådet er svært glad for at Rødøy kommune blir en del av Salten 
Regionråd. 

Hovedfokus i 2017 har vært  

- samferdsel 

- prosessen omkring regionrådets rolle og fokus 

- gjennomføring av Saltentinget 2017 

- ryddeprosjekt i Salten 

- oppfølging av partnerskapsavtalen med Nord-Norges Europakontor i Brussel 

- ulike prosjekter i regi av Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid 

- oppfølging av ungdom i regi av Felles Ansvar i Salten 

Gjennom hele 2017 har Salten Regionråd jobbet målrettet med samferdsel i Salten. Hovedfokuset har vært 
oppfølging av tiltak i ny Nasjonal Transportplan 2018-2029, herunder veg, bane, sjø og luft og Regional 
Transportplan. Salten Regionråd har jobbet målrettet opp mot regjering og Storting, og deltok blant annet på 
komitehøring i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i april 2017. I tillegg har vi hatt fokus på nytt 
båt- og fergekart for Nordland, og på utbedring av fylkesveiene i regionen.  

I juni 2017 hadde Salten Regionråd sitt møte på Støtt Brygge i Meløy kommune, hvor hovedtema var, i tillegg 
til samferdsel, regionrådets rolle og fokus framover. Høsten 2017 ble det lagt fram forslag til nye vedtekter i 
tråd med det som framkom i prosessen. 

I september 2017 inviterte regionrådet IMdI og Agenda Nord-Norge til regionrådets møte. IMdI informerte om 
felles utfordringer knyttet til nedgangen i bosettingsbehovet av asylsøkere, samt viktigheten av å holde fokus 
på kvalitetsarbeidet i et 3-5 års perspektiv. Agenda Nord-Norge presenterte en omfattende rapport om 
arbeidsmarkedet i Nord-Norge, og utsiktene fremover.  

I november 2017 inviterte regionrådet NAV Nordland og alle Arbeidsmarkedsbedrifter (AFT) og Vekstbedrifter 
(VTA) i Salten for å for å belyse de utfordringer og konsekvenser omleggingen av den statlig styrte 
arbeidsmarkedspolitikken gir for bedriftene og kommunene som eiere. Dette resulterte i at ei arbeidsgruppe 
ble nedsatt for å jobbe videre med problemstillingen. Regionrådet møtte også Nordlandssykehuset for 
dialogmøte. 

Salten Regionråd har gjennom året hatt et tett samarbeid med kommunene i Salten, Nordland 
fylkeskommune, Nordland politidistrikt og Fylkesmannen i Nordland. Det ble også gjennomført kontaktmøter 
med Nordlandsbenken i februar 2017 og med fylkesrådet i Nordland i mars 2017. 

Oppsummert har 2017 vært et innholdsrikt år for Salten Regionråd. Vårt fokus vil være å fortsatt bidra til en 
positiv utvikling i Salten.   
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2 Organisering 
2.1 Regionrådets sammensetning 

Regionrådet er sammensatt av ordførere, opposisjonsledere og administrasjonssjefer i de 9 Salten-
kommunene. Regionrådet hadde følgende sammensetning i 2017:  

 
Kommune Ordfører Fra opposisjonen Rådmann  

Beiarn Monika Sande Gudbjørg Navjord Ole Petter Nybakk 
Bodø Ida Pinnerød Grethe Monica Fjærvoll  Rolf Kåre Jensen  
Fauske Jørn Stene  Ottar Skjellhaug Geir Mikkelsen   
Gildeskål Petter J. Pedersen  Svein Eggesvik/Hilde F. Johansen Helge Akerhaugen  
Hamarøy Jan-Folke Sandnes  Rigmor Lien Eirik Hopland 
Meløy Sigurd Stormo  Per Frøskeland Hege Sørlie 
Saltdal Rune Berg Anne Britt Sletteng Ronny Seljeseth  
Steigen Asle Schrøder Fred Eliassen Torben Marstrand/Tordis Langseth  
Sørfold Lars Kr. H. Evjenth Anne Lise N. Arntzen Ørjan Higraff/Lisbeth Bernhardsen 

 

Representantene i Regionrådet er valgt for perioden 2015 – 2019. 

Regionrådet har i 2017 hatt 4 møter og behandlet 59 saker.   

  

2.2 Arbeidsutvalgets sammensetning 
Arbeidsutvalget forbereder saker for Regionrådet og fungerer som styre. I 2017 har Arbeidsutvalget hatt 
følgende sammensetning: 

Leder Petter Jørgen Pedersen ordfører  Gildeskål kommune 
Nestleder Ida Pinnerød ordfører  Bodø kommune 
Medlem Lars Kr. H. Evjenth ordfører  Sørfold kommune  
Medlem Monika Sande ordfører  Beiarn kommune 
Medlem Hege Sørlie  rådmann  Meløy kommune 
Varamedl. Asle Schrøder ordfører  Steigen kommune  
Varamedl. Rolf Kåre Jensen rådmann  Bodø kommune 
 

Arbeidsutvalget har hatt 5 ordinære møter og 1 e-postmøte og behandlet 54 saker. Vararepresentantene 
innkalles fast til Arbeidsutvalgets møter.  

 

2.3 Sekretariatsledelse 
Sekretariatet ledes av sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen, som er øverste administrative leder for 
virksomheten.  
 

3 Ansatte 
I tillegg til sekretariatsleder har Salten Regionråd hatt følgende ansatte i 2016: 

Sekretariatet Stilling   Kontorsted 
Heidi Robertsen Prosjektleder   Bodø 
Judith Stordal Konsulent (50 %)   Bodø 
Jens B. Kyed Prosjektleder samferdsel (vikariat til 1.5.2017)   Bodø 
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Friluftsrådet 
Bjørn Godal Faglig leder   Steigen 
Trond Loge Prosjektleder (50% fra 1. april)   Rognan  
Annette Digermul Hals Prosjektleder (fra 1. mars)   Bodø 

Felles Ansvar i Salten 
Ingunn Dalen Faglig leder  Bodø  
Rune Røbekk Prosjektleder ruskontrakt  Bodø 

Salten Kultursamarbeid 

Hege Næss Klette Faglig leder  Bodø  

Bodø kommune har ivaretatt funksjonen som regnskapsfører, og har forestått lønnsutbetaling for 
sekretariatet, mens Saltdal kommune har en tilsvarende funksjon for den som har kontorsted her. 

4 Kontorforhold / arbeidsmiljø 
Kontorsted for sekretariatet har siden 1. januar 2005 vært i leide lokaler i Teamgården, Prinsens gt. 113A, i 
Bodø.  

Friluftsrådet leier lokaler i rådhusene i Steigen og Saltdal kommuner.  

Felles Ansvar har kontor ved Politihuset i Bodø.  

Arbeidsmiljøet ved kontorene i Bodø, på Rognan og i Leinesfjord er godt. Det samme gjelder 
samarbeidsforholdet mellom de ulike delene av regionrådets virksomhet.  

Sykefraværet i bedriften har i 2017 vært på 2,5%.  

Salten Regionråd har inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv. 

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø. 

5 Likestilling 
Kjønnsfordelingen i virksomheten ved utgangen av 2017 er 67 % kvinner og 33 % menn. 
En ansatt har hatt svangerskapspermisjon fra oktober 2017. 

6 Etiske retningslinjer 
Salten Regionråd har ikke utarbeidet egne etiske retningslinjer, men følger Bodø kommunes retningslinjer slik 
som regionrådet følger kommunens personalhåndbok.  

Alle ansatte er underlagt taushetsplikt etter forvaltningslovens § 13. Det er i tillegg utarbeidet egen 
taushetserklæring som må underskrives av ansatte som håndterer sensitive opplysninger.  

7 Internkontroll 
Salten Regionråd har et godt innarbeidet internkontrollsystem som også inkluderer HMS avvik, håndbok og 
forbedringssystem samt integrert tilgang til oppslagsverk i lover og forskrifter. Ansatte i leder- og 
brann/verneombudsroller gis HMS kurs og foretaket mener å ha motiverte ansatte som bidrar positivt til et 
ansvarsfullt HMS arbeid. 
 
Salten Regionråd følger Bodø kommunes innkjøpsreglement og alle innkjøp reguleres i henhold til dette. 
  
Fakturaene blir ved poståpning gjennomgått av regnskapsmedarbeider før de sendes til skanning. Deretter  
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blir de videresendt til saksbehandler for attestasjon/godkjenning før de konteres av regnskapsmedarbeider og 
anvises av leder til utbetaling. Etter dette blir utbetaling foretatt av regnskapskontoret i Bodø kommune.  
   
Salten Regionråd har siden 2012 vært sertifisert som miljøfyrtårn. For å bli sertifisert må det jobbes 
systematisk med HMS. Sekretariatsleder legger forholdene til rette for HMS-arbeidet. 
 
Salten Regionråd har egen HMS-håndbok som er gjort tilgjengelig for alle sekretariatets ansatte. 
I 2017 er det gjennomført 6 kontormøter. I tillegg er det arrangert påskelunsj og julelunsj, i tillegg til sosiale 
aktiviteter for de ansatte i fritiden. 
 
Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig. 

8 Virksomheten i 2017 
8.1 Sekretariatet 

I tillegg til ordinære sekretariatsfunksjoner som saksforberedelser/deltakelse i møter (AU/SR/-arbeidsgrupper) 
og administrativt arbeid (personal/lønn/regnskap/fakturering) har det ved sekretariatet vært arbeidet med 
følgende konkrete prosjekter/saker i 2017: 

8.1.1 Høringsuttalelser 
Regionrådet / Arbeidsutvalget har i løpet av 2017 avgitt 5 uttalelser. Av saker som det har vært gitt uttalelse 
til kan nevnes VM alpint 2025 til Narvik, RTP Nordland – Handlingsprogram 2018 – 2021, Nytt hurtigbåt- og 
fergekart i Nordland og friluftsfag ved Knut Hamsun vgs.  
Uttalelsene er publisert på regionrådets nettside under fanen «Møter». 

8.1.2 Kontaktmøte med Stortingets Nordlandsbenk 
13. februar arrangerte KS Nordland kontaktmøte mellom Regionrådene i Nordland og Nordlandsbenken i 
Bodø. Hovedtemaet som ble tatt opp fra Salten var Nasjonal Transportplan. 
Fra Salten Regionråd møtte regionrådets leder Petter J. Pedersen, nestleder Ida Pinnerød og 
sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen. 

8.1.3 Møte med Fylkesrådet i Nordland 
Arbeidsutvalget møtte Fylkesrådet 23. mars. Følgende saker ble tatt opp: 
Saltenstrategiene, samferdsel, næringsutvikling, herunder reiseliv, havbruk, kraftforedlende industri og 
mineralnæringen, videregående skole og rekruttering til lærerutdanningen. 

8.1.4 Medlemskap i Nord-Norges Europakontor 
Salten Regionråd signerte 16. juni 2014 en ett-årig partnerskapsavtale med Nord-Norges Europakontor i 
Brussel. Avtalen ble i februar 2016 forlenget med to år til 30.6.2018. 
Kontoret jobber med flere av politikkområdene som Salten Regionråd og kommunene i Salten har fokus på, 
blant annet samferdsel i nordområdene, sikkerhet og beredskap og nordområdepolitikk. Kontoret gjør en 
viktig jobb for å sikre at vi har en nordnorsk stemme inn mot EU, der mange avgjørende beslutninger tas.  
Representanter fra Salten Regionråd har deltatt på to partner- og styremøter i 2017. 

8.1.5 Komitehøring i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget 
Nestleder Ida Pinnerød og sekretariatsleder Kjersti Bye Pedersen deltok på komitehøring i transport- og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget den 26. april 2017. Høringen gjaldt Meld. St. 33 (2016-2017) 
Nasjonal transportplan 2018-2029. 
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8.1.6 Saltenstrategier 2016 – 2020 
Utarbeidelse av nye Saltenstrategier startet i 2015, og prosessen fortsatte gjennom 2016 med flere runder i 
regionrådet, bl.a. med workshop i juni. Sluttbehandling av strategiene ble utsatt til februar 2017 da ikke alle 
kommunene kom i mål med sin behandling i 2016.   

8.1.7 Samferdselsprosjektet 
Prosjektet som ble etablert i 2014 har i tre år jobbet med samferdsel i hele Salten. Både veg, bane, sjø og luft 
har hatt fokus, i tillegg til samferdsel i et nordområdeperspektiv. Arbeidet har vært forankret i Salten-
strategiene. som legger føringer for regionrådets prioriteringer, og som er vedtatt av regionrådet og alle 
kommunene i Salten. 
Prosjektet ble avsluttet ved utgangen av april 2017.  
Prosjektleder har vært en aktiv pådriver og lobbyist for de prosjektene som regionen har prioritert. Arbeidet 
med å fremme Saltens interesser inn mot Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 og Regional Transportplan 
har vært det mest sentrale. 
Prosjektet har i hovedsak vært finansiert av IRIS Salten IKS. 

8.1.8 Jernbaneforum Nord 
Jernbaneforum Nord (inkludert Ofotbanen) ble våren 2014 reetablert, og ledes av fylkesråd for samferdsel. 
Nordland fylkeskommune har sekretariatsfunksjonen. 
I nye vedtekter for forumet er regionrådene formelt tatt med i utvalget, og sammensetningen av deltakelse og 
representasjon er mer fleksibel enn tidligere. Prosjektleder samferdsel har deltatt i utformingen av nye 
vedtekter, og har også representert Salten Regionråd i forumet fram til mai 2017. Fra juni 2017 representerer 
sekretariatsleder Salten Regionråd i forumet. 

8.1.9 Grenseoverskridende samarbeid 
Etter at Salten Regionråd i 2014 deltok i et Interreg forprosjekt sammen med Bodø, Fauske og Saltdal 
kommuner og kommuner på svensk side, har det vært sett på muligheter for konkret samarbeid langs aksen 
Bodø – Luleå.  
Salten Regionråd deltok i november 2017 på workshop om grenseoverskridende samarbeid i Luleå i 
tilknytning til årskongressen i Barents Road. 

8.1.10 Regionrådets rolle og fokus 
Gjennom arbeidet med eierstrategier og etter innspill fra Arbeidsutvalget og Steigen kommune, har det vært 
behov for å se på regionrådets rolle og fokus fremover.  

Det ble nedsatt følgende arbeidsgruppe som har jobbet videre med temaet: 
Monika Sande (leder), Lars Kr. H. Evjenth, Jan-Folke Sandnes, Rolf Kåre Jensen og Hege Sørlie. 
Arbeidsgruppen la frem et diskusjonsnotat i november 2016, og prosessen har vært jobbet videre med 
gjennom hele 2017. Følgende endringer i regionrådets struktur skal man ha fokus på fremover: 

- Frekvens på regionrådsmøter og Saltenting 
- Endringer i organiseringen 
- Endringer i budsjettrutiner 
- Regionalpolitisk fokus og utviklerrollen  
- Være i forkant politisk 

 
Som en følge av dette er det forslått vedtektsendringer i tråd med endringene i regionrådets struktur. Disse er 
sendt til kommunene for tilslutning. 

8.1.11 Samhandling innenfor kommunalt ettervern rus og psykiatri 
Rådmannsutvalget har i samarbeid med fagansvarlige i kommunene og psykolog Kristin Skotnes Vikjord i 
2015 ferdigstilt et forprosjekt der formålet har vært å få en faglig fundert vurdering og anbefaling for 
behandlingsløp for personer med ROP-lidelser. 
 
Prosjektplanen har vært til behandling i alle kommunene som har gitt sin tilslutning til prosjektet. Regionrådet 
behandlet saken i juni 2016 og vedtok å gå videre med prosjektet gjennom frikjøp av prosjektleder hos Bodø 
kommune.  
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Prosjektet er organisert med Arbeidsutvalget som styringsgruppe, og en arbeidsgruppe bestående av en 
representant fra hver kommune. Prosjektet kom i gang i august 2016, og ble ferdigstilt høsten 2017.  
 
Arbeidsgruppen har anbefalt regionrådet å igangsette ei tre-årig satsing for å etablere et regionalt 
ettervernsteam innenfor rus og psykiatri i Salten. Regionrådet gav sin tilslutning til dette i september 2017, og 
ei tre-årig satsing skal igangsettes under forutsetning av at finansiering kommer på plass. 

8.1.12 Saltentinget 2017 
Saltentinget 2017 ble gjennomført 19. – 20. oktober 2017 i Bodø med ca. 200 lokalpolitikere fra de 10 kommunene i 
Salten til stede. Første dag var kommunene som skoleeiere og utdanning av fremtidens ungdom tema.  
Under festmiddagen ble det markert at Salten Friluftsråd var 25 år og Felles Ansvar i Salten 10 år. I tillegg ble årets 
antisutrepris utdelt under Saltentinget, til Blåfrostgeneral Øivind Holthe. 
På dag to hadde Fylkesmannen i Nordland folkevalgtopplæring med de folkevalgte i Salten. 

8.1.13 Ryddeprosjekt i Salten 
Regionrådet har etter forslag fra Saltdal kommune igangsatt et arbeid med å se på mulighetene for et felles 
ryddeprosjekt i Salten med fokus på utsiktsrydding. Alle kommunene har meldt interesse for å delta i 
prosjektet, og det har vært jobbet med saken gjennom 2017 i forhold til kartlegging av behov, muligheter for 
finansiering etc.  

8.1.14 Kontaktmøter  
I februar møtte regionrådet styreleder for Indeks Nordland hvor det ble gitt en presentasjon om Nordland med 
vekt på Salten.  

I juni møttes Salten Regionråd Støtt Brygge i Meløy. Her sto bl.a. samferdsel på dagsorden i tillegg til 
årsmøter i de ulike samarbeidene i Salten Regionråd.  

I september møtte regionrådet IMdI, Agenda Nord-Norge og representanter fra sjømatnæringen i Salten. 

Arbeidsutvalget møtte i november Nord universitet for innledende samtaler rundt en fremtidig 
samarbeidsavtale mellom Salten Regionråd og Nord universitet. 

I november møtte regionrådet NAV Nordland og alle arbeidsmarkedsbedriftene og vekstbedriftene i Salten. I 
tillegg møtte regionrådet Nordlandssykehuset HF. 

8.1.15 Regionalt næringsfond for Salten 
Nordland fylkeskommune bevilget i 2012 og 2013 4,35 mill. kr pr. år til Regionalt næringsfond for Salten. 
Arbeidsutvalget har vært styre for ordningen. Bruken av midlene ble knyttet til Saltenstrategier 2012 - 2016. I 
2017 har arbeidet i hovedsak vært knyttet til oppfølging av tidligere gitte tilsagn. 
    
I desember 2016 fordelte Nordland fylkeskommune restmidler fra tidligere RDA-midler og regionale 
partnerskap mellom regionrådene i Nordland. Salten fikk 1 176 747 kroner, og disse vil bli prioritert brukt til 
utviklingstiltak som forankres i Saltenstrategier 2016 – 2020 (SR-sak 08/17). I 2017 ble det gitt tre tilsagn på 
til sammen 360 000 kroner. 

8.1.16 Annet 
Av andre saker som sekretariatet har vært involvert i nevnes: 

Informasjonsformidling over internett. 
Nettstedet www.salten.no er Regionrådets viktigste informasjonskanal. I tillegg til nyhetsoppslag inneholder 
nettstedet oppdatert informasjon om Regionrådets virksomhet inklusiv Salten Friluftsråd, Felles Ansvar, 
Salten Kultursamarbeid, og Filmfest Salten. Samtidig er nettstedet en felles inngangsportal til kommunene i 
Salten. Ny nettside ble publisert i mars 2015.  

Salten Regionråd formidler også informasjon gjennom nettstedene: www.facebook.no/Salten.Regionrad og 
www.twitter.com/SaltenRegionrad  

Barents Veg Internasjonale Forening 
Barents Veg Internasjonale Forening er en forening hvor kommunene langs Barents veg (Bodø – Murmansk)  

http://www.salten.no/
http://www.salten.no/friluftsrad
http://www.salten.no/fellesansvar
http://www.salten.no/kultur
http://www.salten.no/invest/
http://www.facebook.no/Salten.Regionrad
http://www.twitter.com/SaltenRegionrad


 

 

Årsmelding og regnskap 2017  9 

kan være medlemmer. I Salten er kommunene Bodø og Saltdal ordinære medlemmer og fra 2000 har Salten 
Regionråd vært formelt innmeldt i foreningen som støttemedlem.  

Foreningens årskongress ble avholdt i Luleå 14. november 2017. Her deltok representanter fra Salten 
Regionråd og kommunene Bodø og Saltdal. 

 

Andre utvalg og råd 
Salten Regionråd har i 2017 deltatt med oppnevnt representant i: 
- Vannregionutvalget for Nordland:  Ottar Skjellhaug (vara Lars Kr. H. Evjenth) 
- Nordlandsmuseets råd: Rune Berg (vara Monika Sande)  
- DA Bodøs programråd: Petter Jørgen Pedersen (vara Jørn Stene) 
- Statskogs regionutvalg: Monika Sande (vara Bjørnar Brændmo) 
- Nordland nasjonalparksenter: Trond Loge (vara Bjørn Godal) 
- OSO – adm. Samarbeidsorgan: Elisabeth Larsen, senere Eirik Hopland 
- Jernbaneforum Nord: Prosjektleder samferdsel Jens B. Kyed 
- Styringsgruppe Byjubileet 2016: Kjersti Bye Pedersen (vara Hege Næss Klette) 
- Styringsgruppe Ny flyplass: Petter Jørgen Pedersen og Jens B. Kyed 
- Valgkomite Salten Regionråd: Asle Schrøder (leder), Sigurd Stormo og Grethe Fjærvoll 
- Styringsgruppe politireform: Petter Jørgen Pedersen 

 

8.2 Felles ansvar i Salten 
”Felles Ansvar i Salten” ble etablert som permanent tiltak 1.7.2008. Tiltaket har som hovedoppgave å 
koordinere, samt følge opp ungdom som har begått kriminalitet eller bekymringsfulle handlinger. Tiltaket skal 
gjennom støtte og veiledning motivere til endring i forhold til uønskede handlinger. 
• Et konkret og målbart forebyggende tilbud for kommunene i Salten.   
• Et gratis lavterskeltilbud for ungdom i Salten– ingen ventelister. Tilgjengelig for alle rundt ungdommen – 

for eksempel foreldre, politi, barnevern skole, trenere.  
• Sikrer at ungdom i Salten får lik behandling i forhold til aktuell problematikk.  
• Kort vei fra bekymring til tiltak. Barnevern, skole og politi har en og samme koordinator å forholde seg til.  
• Ungdom som får oppfølging gjennom Felles Ansvar må samtykke til at politi og foreldre/foresatte får ta del 

i oppfølgingen. Dette er med på å synliggjøre at kommunen -som satser på tiltaket-, politiet og hjemmet 
har tatt problematikken på alvor. 

Felles ansvar har to ansatte, Rune Røbekk og Ingunn Dalen. De er lokalisert på Bodø Politihus, og i henhold 
til samarbeidsavtalen dekker Salten politidistrikt kontorutgifter. Samarbeidet mellom Felles Ansvar i Salten, 
tidligere Salten Politidistrikt, og Konfliktrådet i Salten er godt innarbeidet og fungerer etter hensikten.   

 I løpet av 2017 ble det skrevet 92 kontrakter med Felles Ansvar.  

8.2.1 Styret 
Styret er valgt av Salten Regionråd og har som oppgave å ivareta at tiltaket holder høy faglig kvalitet, og at 
dette utøves innenfor gjeldende lover og forskrifter. Styret står også økonomisk ansvarlig.  
 
Styret 2017: 
Ronny Borge Styreleder – samarb.komm. (vara Anne Lise N. Arntzen) 
Tor Håvard Bentzen Politiet - Fung. leder Salten (vara Thomas Thorshaug) 
Mona L. Hammerfjeld Leder Konfliktrådet i Salten (vara Christina Aas) 
Randolv Gryt Leder oppv.- og kulturkomitéen, Bodø (vara Bente Haukås) 
 
I løpet av 2017 er det blitt gjennomført fire styremøter. 

8.2.2 Økonomi 
Felles Ansvar i Salten mottar driftsmidler fra kommunene tilhørende Utvidet Salten Regionråd, dvs. at Værøy 
og Røst bidrar i tillegg til de 9 Saltenkommunene.   
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8.2.3 Oppgaver og aktivitet i 2017 
 
Felles Ansvar tilbyr to typer kontrakt: 
Ungdomskontrakt 
Aktuell ungdom medvirker til innhold i en kontrakt de skal følge i en periode på minimum seks måneder. Det 
opprettes en nettverksgruppe rundt den enkelte, som består av foresatte og profesjonelle/private aktører som 
kjenner ungdommen. 
 
Ruskontrakt 
Jevnlige samtaler med ansatt i Felles Ansvar og/eller kommunepersonell med kompetanse på rus. 
Rustesting i regi av politi eller helsevesen. Koordineres av Felles Ansvar i Salten. 
 
«Ungdomskontrakter» og «ruskontrakter» skal være er et alternativ til ordinær straff der ungdommen er dømt 
i en straffesak, eller i tilfeller der atferden ansees som bekymringsverdig. 
 
Begge typer kontrakt har fokus på veiledning, og målet er å bidra til at ungdommen tar gode valg for seg selv. 
I løpet av kontraktsperioden på 6 måneder gjennomføres det jevnlige møter med ungdommen, hvor 
Motiverende Intervju (MI) benyttes og elementer fra hasjavvenningsprogram (HAP).  Vi anser den jevnlige 
kontakten som nødvendig for å bygge gode relasjoner, og gjennom dette muliggjøre en endring. 
Felles Ansvar nyter også godt av et stort nettverk av samarbeidspartnere i Salten, med tanke på videre 
henvisning og oppfølging av ungdom og foresatte. 
 
Antall kontrakter 
I løpet av 2017 ble det totalt skrevet 92 kontrakter med Felles Ansvar i Salten 
30 ungdommer i Salten inngikk en egen Ungdomskontrakt. Kun 1 av disse var i forbindelse med straffesak. De 
resterende 30 ble videresendt til Felles Ansvar etter bekymringssamtale hos U18/ politiet. Hovedårsaken til det lave 
antallet straffesaker, var at ungdommen var under den kriminelle lavalderen på 15 år. 
  

Antall Ruskontrakter var 48 stykker. 7 av disse var i forbindelse med straffesak/ påtaleunnlatelse. De resterende ble 
hovedsakelig videresendt til Felles Ansvar etter bekymringssamtale hos U18/politiet. 

I tillegg var Felles Ansvar tiltak i oppfølgingsgruppen til 13 ungdommer i Salten som gjennomførte 
Ungdomsoppfølging/- straff i regi av Konfliktrådet i Salten. Oppfølgingen gjaldt illegal rusbruk. 

 

Kommune Frivillige 
kontrakter 

Påtale-
unnlatelse 

Ungdoms-
oppfølging 

Ungdoms-
straff 

Meløy 3    

Gildeskål     

Bodø 55 6 11 1 

Fauske 10 2   

Hamarøy     

Beiarn     

Saltdal 1    

Steigen 1    

Sørfold     

Røst   1  
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8.2.4 Annen aktivitet 
I april arrangerte Felles Ansvar en fagdag på Nord Universitet. Her deltok over 80 samarbeids- partnere fra 
hele Salten. Tema for dagen var tverrfaglig samarbeid, psykisk helse og forebygging av frafall i videregående 
skole, før det hele ble avsluttet av fyrverkeriet Christine Koht.  
 
I løpet av høsten har vi, sammen med politiet og Konfliktrådet, hatt flere møter med de videregående skolene 
i Bodø. Tema har vært hvordan vi kan bedre samarbeidet til det beste for elevene. Dette er noe vi ser har 
vært nyttig, og vi kommer derfor til å fortsette å møtes med jevne mellomrom. 
 
Det er også blitt avklart at møter hos Felles Ansvar i skoletiden er dokumentert fravær, og dermed ikke 
kommer på den såkalte «10%  grensa». Dette er en veldig gledelig nyhet og av stor viktighet for at Felles 
Ansvar skal kunne benyttes av elevene på en best mulig måte. 
 
I forbindelse med at tidligere Salten politidistrikt ble innlemmet i nye Nordland politidistrikt, var Felles Ansvar 
invitert til regionalt politiråd i august av visepolitimester Heidi Kløkstad. Her redegjorde vi for Felles Ansvars 
arbeidsmetodikk og tverrfaglige fokus, til Regionrådsledere fra hele Nordland og representanter fra 
Fylkeskommunen. Møtet var veldig positivt, og en bekreftelse på at vi i Salten er innovative og arbeider på en 
god måte som blir lagt merke til. 
 
I løpet av året har vi også hatt foredrag på Bodøsjøen skole, vært på Fauske videregående skole avdeling 
Vestmyra og Søbbesva, holdt innlegg på konferansen «Sammen@ungdom» på Nord Universitet, informert 
siste års politistudenter, alle humanetiske ungdomsledere og et utvidet ledermøte i Saltdal. Felles Ansvar er 
også representert i TTI (Tidlig Tverrfaglig Intervensjon) i Bodø, sammen med Barnevern, helsesøstertjeneste, 
politi og Utekontakt. 
 
FELLES ANSVAR 10 ÅR. I 2017 var det 10 år siden kloke Salten politikere gjorde Felles Ansvar til et fast 
tiltak og tilbud for kommunenes ungdom. Vi synes det var veldig hyggelig med en markering av dette på 
Saltentinget i oktober, med de to tidligere faglige lederne Johnny Steinbakk og Siv Anita Bjørnsen til stede. 
Det at politimester i Nordland, Tone Vangen, også tok seg tid til å hylle jubilanten i en hektisk om-
organiseringstid varmet ekstra, og var en viktig bekreftelse på at jobben som gjøres blir sett og satt pris på. 

8.2.5 Samarbeidspartnere 
Felles Ansvar samarbeider tett med  

• Politiet /U18 
• Barnevernet 
• Rusteamet/ TRUprosjektet 
• «Ny Giv» i regi av Kirkens Bymisjon 
• NKS Veiledningssenter for pårørende  
• Konfliktrådet 
• Tverrfaglig gruppe – Bodø kommune  

8.2.6 Informasjon 
Felles Ansvar i Salten har egen hjemmeside under Salten Regionråd - www.salten.no 
Her finnes informasjon om hva Felles Ansvar kan tilby, i tillegg til aktuelle linker/samarbeids-partnere og 
kontaktinfo.  
 

8.3 Salten Invest AS 
Salten Invest AS ble stiftet 20. juni 2005 med formål å foreta kommersielt motiverte investeringer i en tidlig 
fase i nyskapende bedrifter i Salten, basert på muligheten for avkastning. Selskapet skal også kunne 
investere i såkornfond. Selskapet skal ikke investere i rene eiendomsselskaper.  

Salten Invest AS har fokusert på den målgruppen som mandatet tilsier. Dette innebærer høy risiko knyttet til 
de enkelte investeringene, og høy risiko på porteføljen som helhet på grunn av størrelsen på fondet. Det har 
vært en jevn tilgang på spennende prosjekter i løpet av 2017. Det er gjennom året både gjort 
oppfølgingsinvesteringer i eksisterende portefølje og investert i nye bedrifter. 

Styret i Salten Invest arbeider fortsatt med en mulig kapitalutvidelse for å styrke muligheten for fremtidige  

http://www.salten.no/
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investeringer. Dette er et område som styret og administrasjonen har arbeidet med også i 2017. Vi har ikke 
lyktes å sluttføre denne prosessen, men det er utsikter til at fondet vil kunne tilføres noe ny kapital i løpet av 
2018. Det er i Saltenregionen et stort behov for den type kapital som Salten Invest AS tilbyr.  

8.3.1 Styret 
Styret i Salten Invest AS har i 2017 bestått av: 
Styreleder Odd Emil Ingebrigtsen  
Nestleder Odd-Tore Fygle   
Styremedlem Rose Olsen 
Styremedlem Mari Wattum 
Styremedlem Geir Wennberg 

Svenn Are Jenssen har vært engasjert som daglig leder for Salten Invest AS i 2017. 

8.3.2 Styrets arbeid 
Styret har i 2017 behandlet 37 saker knyttet til investeringer, oppfølging av investeringer og andre forhold 
knyttet til driften av selskapet. Gjennom Salten Invest AS har nyskapende selskaper i Salten i en tidlig fase 
kunne fått tilført egenkapital, kompetanse og nettverk som kan være utløsende for å realisere bedriftenes 
vekst og lønnsomhetspotensial.  

Salten Invest AS er et verktøy for å kunne bidra til flere vellykkede bedriftsetableringer i Salten. Samtidig skal 
investeringer som Salten Invest AS gjør, kunne bidra til positiv avkastning på sikt.  

8.3.3 Investeringer 
Ved utgangen av 2017 hadde Salten Invest AS eierskap eller andre interesser i følgende bedrifter: 
- SolbakkTre AS, Beiarn 
- Choral Practice AS, Bodø 
- Meløy Kapital AS 
- Salten Havbrukspark, Gildeskål 
- Safish AS, Gildeskål 
- Nordlandsglimt AS 
- Salten Eco AS, Gildeskål 
- Arctic Salt AS, Bodø 
- Aminor AS, Meløy 
- Gigtrigger AS, Bodø 
- CompanyCast AS, Bodø 
- Ysteriet Kro & Scene AS, Bodø 
- Minmemoria AS, Bodø 
- Extensor Holding AS, Bodø 

 

8.4 Salten Kultursamarbeid 
Salten Kultursamarbeid er et permanent tiltak under Salten Regionråd. 

Salten Kultursamarbeid skal i samarbeid med medlemskommunene, andre offentlige myndigheter og frivillige 
organisasjoner arbeide for at Salten skal framstå som en samlet kulturregion der tradisjon, opplevelse og 
tilhørighet er bærende elementer. Kultursamarbeidet har i 2017 jobbet med prosjekter for alle aldersgrupper. 

8.4.1  Organisering 
Salten Kulturutvalg er valgt av kommunestyret i de ni medlemskommunene og er ansvarlig for virksomheten mellom 
årsmøtene.  
I 2017 har kulturutvalget hatt tre møter og arbeidsutvalget fire møter. Årsmøtet utgjøres av Salten Regionråd.     

Salten Kulturutvalg Representanter Vararepresentanter  

Beiarn kommune Janne Berntsen Ågot Eide 
Bodø kommune Ingrid Lien  Arne Vinje 
Fauske kommune Vegard Setså Ørjan Olsen 
Gildeskål kommune Janette Festvåg Heidi Bakke 
Hamarøy kommune Arne André Solvang Ane Thorp Steinsvåg 
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Meløy kommune Dina Seljeseth/Bjørn Seljeseth Grete Stenersen 
Saltdal kommune Sverre Breivik Lena Cathrin Olsen 
Steigen kommune Erling Hekneby Liv Rigmor Eidissen 
Sørfold kommune Kolbjørn Mathisen  Bente Braaten 
 
Leder for kulturutvalget har vært Sverre Breivik og nestleder Janne Berntsen.  
Arbeidsutvalget har bestått av Sverre Breivik (Saltdal), Arne André Solvang (Hamarøy), Heidi Bakke 
(Gildeskål), Janne Berntsen (Beiarn) og Arne Vinje (Bodø).  
Salten Kulturskolenettverk ble etablert i 2011. Leder for kulturskolenettverket i 2017 har vært Bård Bergrabb 
fra Bodø. 
Hege Næss Klette er prosjektleder i Salten Kultursamarbeid. Sekretariatet i Salten Regionråd har bistått med 
administrative tjenester.  

8.4.2 Kultursamarbeidets oppgaver i 2017  
Prosjekter 
Den kulturelle spaserstokken 
Den kulturelle spaserstokken i Salten fikk tildelt kr. 272 462 kroner i fylkeskommunale midler for 2017. 
Nordland fylkeskommune utbetalte midlene til kommunene som igjen overførte disse til Salten 
Kultursamarbeid. Salten Kultursamarbeid sto for koordinering og produksjon av de ulike produksjonene på 
vegne av kommunene også i 2017. Bodø kommune søkte - og fikk tildelt egne midler. 
I 2017 ble følgende produksjoner laget:  

• Det e vel ingen kunst – konsert med Pål-Are Bakksjø 
• Musikalske møter – konsert med Bart Clavier 
• Diktprogram Wergeland, Wildenvey og Vold – forestilling / lyrikkprogram med Nordland teater 

Filmfest Salten  
Prosjektet startet på høsten med at filmmakere reiste rundt i hele Salten og holdt kurs for alle 10. 
trinnselevene og deres lærere. Skolene lånte utstyr og produsert filmer fra ide til ferdig produkt. Hver skole 
valgte ut sine beste filmer som ble sendt videre til juryering.  
I april ble det arrangert filmgalla i Bodø Spektrum for nærmere 1000 ungdommer med utdeling av priser og 
kulturelle innslag fra unge fra Salten og andre artister. 
Fredelige Salten – Du-E 

«Du-e» er et visuelt kunstprosjekt med barnehagen som arena. Gjennom prosjektet skal kunstnerne og barn 
reflektere over fred som tema, med kunst som verktøy. Finansieringen er på plass og vi har rekruttert 1 
barnehage fra hver av de 9 kommunene. Videre har det vært jobbet med å få på plass kontrakter med 
kunstnerne. Målet er å være klar med utstilling av verkene i anledning Frigjøringsdagen 8. mai 2018. 

Prosjektgruppen har bestått av Ketil Hugaas (Fauske), Bård Bergrabb (Bodø), Eva-Ruth Spørck (Saltdal), 
Ragnhild Hansen (Sørfold) og Hege Klette (Salten Kultursamarbeid).  
Kulturutredning 

Telemarksforsknings kulturutredning for Salten ble ferdig våren 2017. Etter fremlegg i regionrådets juni møte 
har kommunene jobbet med sine funn. Prosjektleder har presentert generelle funn på kommunale møter hvor 
kommunen selv presenterer de lokale. I september gikk turen til Beiarn. Anbefalte tiltak for kultursamarbeidet 
legges frem for Kulturutvalget i november. Funn benyttes også i forbindelse med strategiprosessen i 2018. 

Andre aktiviteter 

Før sommeren deltok prosjektleder på busstur til Murmansk i regi av Norsk kulturturforum for å se på 
muligheten for nye Barents samarbeid. I september arrangerte fylkeskommunen årets kulturkonferanse, «En 
ny samtale ll», i Brønnøysund. Både prosjektleder og sekretariatsleder deltok på innspillkonferansen 
fylkeskommunen og Kulturdepartementet arrangerte i september om ny Fylkeskulturstrategi og ny Nasjonal 
Kulturmelding. I etterkant av møtet ble det sendt inn felles innspill fra kommunene i Salten. Den 28. og 29. 
september deltok prosjektleder på symposiet i anledning Markens Grødes 100 årsfeiring. I november deltok 
prosjektleder på Kulturrådet årsmøte hvor samisk kunst var tema. I den forbindelse var det også lagt inn 
møte med Nobels Fredssenter og Det internasjonale barnekunstmuseet om fredsprosjektet. 

Informasjon og utadrettet virksomhet 
Det gis informasjon om aktivitet i Kultursamarbeidet til Salten Regionråd.  
• Annonsering og pressemeldinger i forbindelse med arrangementer og hendelser.  
• Det legges jevnlig ut nyheter på våre nettsider og sendes ut nyhetsbrev.  

 

https://www.telemarksforsking.no/start/detalj.asp?nyhet_id=784&gID=KI&merket=3
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• Det legges link til nyheter på Regionrådets Facebook side.  
• Nettverkssamlinger for kultursjefer og kulturskolerektorer 
 
 

8.5 Salten Friluftsråd 
8.5.1 Organisering 

Fra 1. januar 1998 har Salten Friluftsråd vært et permanent underutvalg av Salten Regionråd. Salten 
Friluftsråd ledes av et råd på 11 oppnevnte representanter og et arbeidsutvalg på 4 personer. Årsmøtet 
utgjøres av Salten Regionråd.   

Salten Friluftsråd Representanter Arbeidsutvalg  

Beiarn kommune Rune Jørgensen Leder: Lars Kr. Evjenth 
Bodø kommune Egil Mathisen Nestleder: Bente Melby Ness 
Fauske kommune Maria Dønnestad Medlem: Egil Mathisen  
Gildeskål kommune Cecilia Lundbakk Observatør: FNF Nordland 
Hamarøy kommune Bente Melby Ness   
Meløy kommune Ola Loe Ansatte  
Saltdal kommune Kim Mietinen Faglig leder: Bjørn Godal 
Steigen kommune Morten Mehus Prosjektleder: Trond Loge 

Annette D. Hals Sørfold kommune Lars Kr. Evjenth Prosjektleder:    
FNF Nordland Erling Solvang I tillegg er det kjøpt sekretærtjenester 

fra Salten Regionråd    
Observatør: FNF Nordland    
    

8.5.2 Salten Friluftsråds hovedoppgaver i 2017 
Pedagogisk utviklingsarbeid og kunnskapsgrunnlag: 
 ”Robuste Salten-onga”, Lærende nettverk for barnehager, alle kommunene i Salten. Prosjektledelse 
 Oppfølging forsøk med friluftsliv i videregående skole, igangsatt ved Knut Hamsun VGS 
 Ungdomsskolekonkurransen Full Fræs i Nordland – en ungdomsskolekonkurranse i friluftsliv. 

Prosjektlederansvar for Nordland 
 

Motivasjon, stimulering, informasjon og fysisk tilrettelegging: 
 Gitt ut turkartet Sørfoldkartet i samarbeid med Sørfold kommune 
 Basecamp Salten, samarbeid om arrangement i Bodø, Bratten aktivitetspark, sept 2016 
 Friluftsskoler i Meløy, Gildeskål, Saltdal, Steigen og Sørfold, samarbeid med kommunene 
 Videreutviklet elektronisk turtelling (Telltur.no) i medlemskommunene 
 Veilednings- og kompetanseansvar for Turskiltprosjektet i Salten 
 Omorganisering og gjennomføring Sykkel i Salten 
 
Dokumentasjon, sikring og formidling av friluftslivets interesser: 
 Skrevet manus på nasjonal veileder for helhetlig planlegging av friluftslivets ferdselsårer  
 Kartlagt tilgjengelighet (UU) til friluftslivsområder i alle medlemskommunene med unntak av Bodø 
 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsareal. Fokus på bruk og revisjon 
 
Annet: 
 Gjennomført møterunde i samtlige medlemskommuner med politisk ledelse, administrasjon og 

frivilligheten 
 Arrangert ansattesamling for alle friluftsrådene i Norge i Steigen/Bodø 

 
Det vises for øvrig til egen årsmelding og regnskap for Salten Friluftsråd. 
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8.6 Regnskap og økonomi 
Bodø kommune har ivaretatt funksjonene som regnskapsfører og det praktiske arbeidsgiverarbeidet for 
sekretariatet, mens Saltdal kommune har hatt en tilsvarende funksjon for ansatt ved friluftsrådets 
hovedkontor på Rognan.  

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

Økonomisk stilling – kommentarer 

Avvik mellom regnskap og budsjett skyldes følgende: 

• En større andel enn forutsatt, av prosjekter og drift, er finansiert gjennom bruk av fondsmidler. Dette 
skyldes i stor grad prosjekter som er igangsatt i løpet av året, men som ikke ble tatt hensyn til når 
budsjettene ble behandlet og godkjent høsten 2016.  

• Lønnskostnadene er lavere enn budsjettert. Dette skyldes delvis en langtidssykemelding på starten 
av året, og fødselspermisjon på slutten av året. 

Årets brutto negative driftsresultat på -1 093 099 kr skyldes følgende: 

• En større andel enn forutsatt av prosjekter og drift er finansiert gjennom bruk av eksterne midler og 
bruk av fondsmidler. Dette gjelder særlig aktiviteten til Salten Friluftsråd og Salten Kultursamarbeid. 
Begge har mange pågående prosjekter som i stor grad finansieres gjennom eksterne midler og bruk 
av fondsmidler.  

• Overføringer til deltakerkommuner (linje 9 i driftsregnskapet) skyldes i stor grad overføringer tilknyttet 
prosjekter i regi av Salten Friluftsråd, hvor kommunene «får» midler fra friluftsrådet for å gjennomføre 
prosjektene i egen kommune. I tillegg er det gjort overføringer fra regionalt næringsfond og AUs 
disposisjonsfond til regionale utviklingsprosjekter, som ligger inne i denne kostnadsposten.  

• Kjøp av varer og tjenester er noe høgere enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad prosjekter som 
igangsettes, men som ikke var planlagt når budsjettene ble behandlet og godkjent høsten 2016. 

 

Årets regnskapsmessige resultat 
 

Den samlede driften av Salten Regionråd viser et mindreforbruk på 215 033 kr. Dette resultatet fordeler seg som 
følger på de enkelte av regionrådets aktiviteter/prosjekter: 
 
Sekretariatet Drift/adm. 193 173,00 kr  
 Pro 103 Saltenstrategier  - 8 500,00  kr   
 Pro 106 Kurs / konferanser 30 360,00 kr 
Felles Ansvar  Drift/adm.  kr  
Salten Friluftsråd Drift/adm.  kr   
 Prosjekter med avsluttende regnskap  kr   
Salten Kultursamarbeid Drift/adm.  kr  
Sum  215 033,00 kr 
 
Mindreforbruk Sekretariatet (pro. 100) skyldes hovedsakelig: 
 
• Overføringer fra AUs disposisjonsfond til ulike prosjekter 
• Mindreforbruk lønn- og sosiale kostnader  
 

Det foreslås at midlene overføres til Disposisjonsfond AU 
 
Mindreforbruk/merforbruk på prosjekter ved sekretariatet skyldes følgende: 
  
- Pro. 106 Kurs/konferanser. Mindreforbruk (30 360 kr). Dette skyldes feilposteringer som ble oppdaget etter at 

regnskapet ble ferdigstilt. Feilposteringene vil bli rettet opp.  
- Pro. 103 Saltenstrategier. Merforbruk (8 500 kr). Skyldes trykking av Saltenstrategier og foreslås dekket av 

Disposisjonsfond AU 
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Tidsavgrensede midler 

De fleste av Regionrådets prosjekter er finansiert gjennom tilskudd som først utbetales når prosjektet er 
ferdig og revisorgodkjent regnskap innlevert. Ved årsskiftet var det bokført tidsavgrensede inntekter med 
215 033 kr. Dvs. tilskudd som er tatt til inntekt helt eller delvis, men hvor tilskuddet ikke er utbetalt. 

 

Bruk av Regionrådets prosjektmidler 

I 2013 bevilget IRIS Salten 1 700 000 kr i prosjektmidler til Salten Regionråd. Av disse er 500 000 kr 
disponert i 2013, 100 000 kr disponert i 2014, kr 0 i 2015, 2016 og 2017.   

 

Samarbeidskommunenes innbetaling til Salten Regionråd 
Samarbeidskommunene bidro i 2017 med til sammen 7 222 346 kr i overføringer og refusjoner til 
Regionrådets samlede virksomhet. Dette utgjorde om lag 65 % av omsetningen på 11 126 968 kr.  
 
 
 
 

 
 

Bodø, 31.12.2017 /  7.5.2018 
 
 
 

Petter Jørgen Pedersen Ida Maria Pinnerød  Jørn Stene 
leder nestleder  
 
 
 
 
Lars Kr. H. Evjenth  Hege Sørlie Kjersti Bye Pedersen 
  sekretariatsleder 
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Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid  Saksframlegg 
Møte 21. november 2018  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv: KUku-sak 0518 - møteplan 2019Møteplan 2019    Utskriftsdato: 19.11.18  Sign: hnk  

KU-sak 05/18 MØTEPLAN 2019 
 

Bakgrunn 

Det er kultursamarbeidets mål å tilstrebe 2 nettverkssamlinger i året for kulturledere, 
kulturskolerektorer, kultur – og arbeidsutvalg. 

I vedtektene til Salten kultursamarbeid står det at Kulturutvalget skal samles 2 – 4 ganger i 
året. Arbeidsutvalget møtes i forkant av disse møtene for å diskutere drift og forberede 
agenda. 

Årsmøte holdes i Regionrådsmøte innen utgangen av juni hvert år. 

 

Beskrivelse 

Følgende møteplan foreslås for kultursamarbeidet 2019. 

Nettverkssamlinger m/møter i Kulturutvalget og Kulturskolenettverket: 
26. - 27. februar, Saltdal (Saltdal tar ansvar for underholdningen) 
12. – 13. november, Fauske  (Fauske tar ansvar for underholdningen) 
 
Møte i Kulturutvalget: 
27. februar, Saltdal 
15. mai, Bodø 
13. november, Fauske                         

Møte i AU: 
23. januar, Bodø 
24. april, Bodø 
28. august, Bodø 
9. oktober, Bodø 
 
Årsmøte: 
6. juni, Steigen 

 

Forslag til vedtak: 
Møteplanen vedtas som foreslått. 

 

 

Bodø, den 14.11.2018  

 

 

Hege Næss Klette 
Prosjektleder 



Kulturutvalget i Salten Kultursamarbeid  Saksframlegg 
Møte 21. november 2018  Side: 1 av 1  
 
 
 
 

Arkiv: KU-06/18 Regnskap per oktober 2018  Utskriftsdato: 19.11.18   Sign: hnk  

KU-sak 06/18 REGNSKAP PER OKTOBER 2018 
 

Bakgrunn 

Utskrift av regnskapet per oktober 2018 gjennomgås. Se vedlegg. 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 
Kulturutvalget tar regnskapet til orientering. 

 

 

 

 

Bodø, den 14.11.2018  

 

 

Hege Næss Klette 

prosjektleder 
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