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1. Innledning 
Helgeland interkommunalt politisk råd (Helgelandsrådet) er et interkommunalt politisk råd etablert i 

henhold til kommunelovens kapittel 18. Rådet dekker 12 av Helgelands 18 kommuner: Bindal, 

Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Alstahaug, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Vefsn og Grane. Rådet 

ble formelt stiftet i oktober 2019 som et resultat av sammenslåing av tidligere Sør-Helgeland 

Regionråd og Helgeland Regionråd. Rådet skal være en sentral utviklingsaktør og pådriver for å sikre 

regionens og den enkelte kommunes interesser.  

Årsberetning for interkommunalt politisk råd skal utarbeides i henhold til kommunelovens §§ 14-7 og 

14-8 og skal redegjøre for; 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den 
økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik 
fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene 

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 
betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 

f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 
likestillings- og diskrimineringsloven § 26  

2. Formål 
Helgelandsrådet skal legge til rette for økt samarbeid mellom kommunene i regionen og gjennom 

dette bidra til å skape en felles identitet på Helgeland. Rådets rolle er å ta opp og fremme de viktigste 

sakene som angår Helgeland.  

Helgelandsrådet skal være en tydelig strategisk og politisk aktør med regionalt og nasjonalt 

perspektiv som også gir uttalelser i politiske spørsmål/saker som angår Helgeland.  

Helgelandsrådet skal være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling, og et 

bindeledd mellom politikk, næringsliv, og andre regionale og statlige styringsorgan.  

 

3. Strategiske mål 

3.1 Visjon 
Helgelandsrådet skal være en politisk maktfaktor som samler og styrker Helgeland. 

3.2 Hovedmål 
- Helgelandsrådet skal opptre samlende slik at vi kan utvikle og samle Helgeland til en slagkraftig 

region. 

- Helgelandsrådet skal aktivt jobbe for å drive fram samhold, kunnskap og forståelse for mulighetene 

i hele regionen. 

- Helgelandsrådet skal sette den politiske agendaen og gjennom den utøve vår rolle som pådriver og 

samfunnsaktør. 

 

 

https://lovdata.no/lov/2017-06-16-51/%C2%A726
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4 Organisering 

4.1 Representantskapet 
Representantskapet er øverste organ i Helgeland interkommunalt politisk råd hvor 

deltakerkommunene er representert med ordfører- til sammen 12 personer. Representantskapets 

medlemmer velges for fire år (valgperioden). 

Representantskapet har vedtatt samarbeidsavtalen for Helgeland interkommunalt politisk råd i 

henhold til kommunelovens § 18-4. Avtalen ble revidert i 2021 og behandles i kommunene ila 2022. 

I henhold til kommunelovens § 18-3 velger representantskapet selv sin leder og nestleder. 

Funksjonene som leder og nestleder i representantskapet, Helgelandsrådet og arbeidsutvalget er i 

henhold til samarbeidsavtalen gjennomgående, og de som velges til leder og nestleder i 

representantskapet er også valgt som leder og nestleder i Helgelandsrådet og i arbeidsutvalget. 

Leder og nestleder velges for to år. Etter to år tiltrer nestleder som leder og ny nestleder velges. 

I ekstraordinært representantskapsmøte 23. september 2021 ble følgende valgt til leder og nestleder 

for perioden 2021 - 2023: 

- Leder: Eilif Kristian Trælnes, ordfører Brønnøy kommune 

- Nestleder: Ellen Schjølberg, ordfører Grane kommune 

Representantskapet velger også øvrige medlemmer til Helgelandsrådet og arbeidsutvalget. 

Medlemmene velges for fire år (valgperioden). Representantskapet kan også danne aktuelle utvalg 

innenfor strategiske områder, og pr 2021 er det etablert utvalg innen helse, næring, utdanning & 

kultur og samferdsel.  

4.2 Helgelandstinget 
Helgelandstinget er en årlig politisk møteplass for helgelandskommunene med fokus på nettverks- og 

kompetansebygging for kommunenes politiske ledelse. 

Til Helgelandstinget inviteres hver deltakerkommune med å stille med sitt formannskap, alle med 

møte-, tale- og forslagsrett. Ordfører og opposisjonsleder har i tillegg stemmerett. 

Kommunedirektørene har møte-, tale- og forslagsrett. Til sammen utgjør tinget 86 personer.  

I 2021 ble Helgelandstinget avholdt 23. - 24. september i Mosjøen. Årets tema var samhandling, 

planlegging og kompetanse. Programmet inkluderte gjesteforelesere, omvisning og orientering av 

Øyfjellet Wind, resolusjoner og orienteringer om ulike prosjekter.   

4.3 Helgelandsrådet 
Helgelandsrådet forestår saksbehandling med fokus på å legge til rette for økt samarbeid mellom 

kommunene i regionen i henhold til formål og overordnede strategier.  

Helgelandsrådet består av to representanter fra hver deltakerkommune, ordfører og 

opposisjonsleder. I tillegg har kommunedirektørene møte-, tale- og forslagsrett. Til sammen utgjør 

rådet 36 personer. Rådets medlemmer velges for fire år (valgperioden) av representantskapet. 

Funksjonene som leder og nestleder er sammenfallende med leder og nestleder i representantskapet 

og arbeidsutvalget. Rådet avholdte 2 møter i 2021. Koronasituasjonen førte til at rådet måtte 

begrense den fysiske møtevirksomheten. Deler av arbeidet ble delegert ut til komiteene og 

arbeidsutvalget.   
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4.4 Arbeidsutvalget 
Arbeidsutvalget (AU) forbereder møtene i Helgelandsrådet og samordner aktivitet i og mellom 

utvalgene. AU kan uttale seg og fatte vedtak etter fullmakt fra representantskapet. AU består av 

leder, nestleder og fire valgte representanter fra representantskapet. Funksjonene som leder og 

nestleder er sammenfallende med leder og nestleder i representantskapet og Helgelandsrådet. 

Arbeidsutvalget velges for fire år (valgperioden).  

Én valgt representant for kommunedirektørene har møte-, tale- og forslagsrett.  

Arbeidsutvalgets medlemmer 2020-2023: 

- Eilif Trælnes, ordfører, Brønnøy kommune (leder) 

- Ellen Schjølberg, ordfører, Grane kommune (nestleder) 

- Peter Talseth, ordfører, Alstahaug kommune 

- Elbjørg Larsen, ordfører, Herøy kommune 

- Andre Møller, ordfører, Vega kommune 

- Tor Henning Jørgensen, kommunedirektør, Dønna kommune 

Utvalget avholdte 7 møter i 2021.  

4.5 Utvalg 
Representantskapet har etablert utvalg innenfor fire strategiske områder. Utvalgene arbeider med 

aktuelle saker innenfor sine respektive satsingsområder og møtes i forkant av Helgelandsrådets 

møter, eller ved behov.  

Utvalgene settes sammen av valgte representanter fra Helgelandsrådet (5-6 personer). Hvert utvalg 

ledes av en ordfører. Medlemmene velges for 4 år (valgperioden).  

Utvalgsmedlemmer 2020-2023: 

▪ Utvalg for utdanning og kultur 

o Elbjørg Larsen, ordfører, Herøy kommune (leder) 

o Åse Granmo, politiker, Grane kommune 

o Andrine Solli Oppegaard, politiker, Sømna kommune 

o Elin Kristine Vareide Lian, politiker, Bindal kommune 

o Trine Fagervik, politiker, Leirfjord kommune 

Utvalget avholdte ingen møter i 2021 men utvekslet informasjon per e-post i noen saker. 

▪ Utvalg for helse 

o AU fungerer som utvalg 

AU avholdte 7 møter i 2021.  

▪ Utvalg for næring 

o Hans Gunnar Holand, ordfører, Sømna kommune (leder) 

o Ove Mortensen, politiker, Vega kommune 

o Jørn Clausen, politiker, Vefsn kommune 

o Siv Therese Aglen, politiker, Brønnøy kommune 

o John-Erik S. Johansen, politiker, Dønna kommune 

Utvalget avholdte 1 møte i 2021.  
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▪ Utvalg for samferdsel 

o Ivan Haugland, ordfører, Leirfjord kommune (leder) 

o Yngve Magnussen, politiker, Herøy kommune 

o Torhild Haugann, ordfører, Vevelstad kommune 

o Britt Helstad, ordfører, Bindal kommune 

o Nils Olav Jenssen, ordfører, Dønna kommune 

Utvalget avholdte 11 møter i 2021 og har valgt å fordele ansvarsområdene mellom seg: 

o Ferje/hurtigbåt/havn:  Nils Olav Jenssen og Torhild Haugann 

o Bru-/tunnelløsninger:  Yngve Magnussen 

o Vei/jernbane:   Britt Helstad 

o Fly:    Ivan Haugland 

4.6 Sekretariatet 
Sekretariatet består av sekretariatsleder (100%) og en rådgiver (50%). Den daglige virksomheten 

ledes av sekretariatsleder. Sekretariatsleder er øverste administrative leder for virksomheten og har 

anvisningsmyndighet på rådets vegne.  

Sekretariatslederen deltar i rådets møter med tale- og forslagsrett. Sekretariatet fungerer også som 

sekretariat for rådets utvalg og forum.  

Sekretariatet foretar utredninger, driver saksbehandling og administrerer prosjekter i tråd med 

Helgeland interkommunalt politisk råd sine intensjoner og beslutninger. 

4.7 Arbeidsmiljø og HMS 
Sekretariatsleder har kontor i Regionalt kontorfellesskap Ytre Helgeland i Sandnessjøen. Rådgiver har 

kontorsted i Brønnøysund og er samlokalisert med Trollfjell Geopark & Friluftsråd.  

Sekretariatets to ansatte representerer hvert sitt kjønn. 

Det ble gjennomført medarbeidersamtaler i 2021. 

Det er ikke registret skader eller ulykker, og heller ingen skader på det ytre miljø. 

5 Satsingsområder 
Utvalgene er i en prosess med å peke ut retninger for det politiske arbeidet. Innenfor hvert utvalg 

defineres det satsingsområder der hovedvekten av innsatsen legges. Så langt har utvalgene 

beskrevet følgende: 

5.1 Utdanning og kultur 
Satsingsområder: 

- De videregående skolene på Helgeland 

o Mer langsiktige og forutsigbare utdanningstilbud 

o Snu om på måten vi utdanner ungdom, og slutte med «mastersyken» 

o Beholde ungdommen, og fange opp de som er skolelei når de går ut av 10. klasse 

o Ny form for utdanningstilbud for ungdom- ny modell for yrkesfaglig utdanning 

o Samme mulighet for utdanning uansett hvor ungdommen bor 

o Ny utdanningsstrategi klar når nåværende strategiperiode er over 
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- Høyere utdanning regionalt 

o Få Nesna opp og stå igjen, og få omgjort vedtaket i Stortinget. Målet er å ha høyere 

desentralisert utdanning. 

o Nesna må utforme nye konsept, og matche det næringslivet etterspør i tillegg til å 

dekke det offentliges behov 

o Næringslivets behov må være styrende for nye løsninger og modeller, og her tenker 

vi mer «samskaping» 

Utvalget har inngått samarbeid med opplæringskontorene (Tverrfaglig Opplæringskontor ytre 

Helgeland og Sør-Helgeland Opplæringskontor) om frikjøp av saksbehandlerressurs med hovedvekt 

på yrkesfaglig opplæring og formidling/oppføling av læreplasser i regionen. 

5.2 Helse 
Satsingsområde: 

- Helgelandssykehuset 2025 – se prosjekter. 

Utvalget har hatt et pågående samarbeid med Alstahaug kommune og Mosjøen og omegn 

næringsselskap (MoN) om frikjøp av saksbehandlerkompetanse siden 2020. Samarbeidet ble 

avsluttet i 2021.  

5.3 Næring 
Næringsutvalget har hovedfokus på følgende tre næringer: 

1. Reiseliv 

2. Landbruk 

3. Fiskeri og havbruk 

Der hvor Helgelandsrådet ikke har kompetanse eller ressurser til å bidra er det naturlig å se mot 

eksterne samarbeidspartnere og kompetansemiljø. Dialog med Helgeland Reiseliv, Nordland 

Bondelag og Havbruksakademiet har blitt etablert. I tillegg har Helgelandsrådet gått inn med midler i 

forprosjektet «Leverandørutvikling Havbruk Nordland» i regi av Sentrum Næringshage AS. Utvalget 

skal jobbe videre i 2022 med å definere mer konkrete og realistiske satsingsområder innenfor de tre 

utvalgte næringene. 

5.4 Samferdsel 
I 2021 har samferdselsutvalget jobbet med flere større samferdselssaker og -prosjekt, herunder FOT-

ruter, RTP 2022-2033 og prosjekt «Skape attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom 

bedre tilgjengelighet – Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy – Alstahaug». Spesielt arbeidet med RTP 

har vært tidkrevende. Dette har ført til at det interne arbeidet med å definere utvalgets 

satsingsområder ikke ble ferdigstilt i 2021. 

Det er inngått samarbeid med MoN om kjøp av saksbehandlerkompetanse innenfor samferdsel. 

6 Prosjekter 

6.1 Helgeland Rehabilitering 
Utviklingsprosjekt i regi av Sømna kommune med målsetting om å sikre at deltakerkommunene har 

forsvarlige spesialiserte rehabiliteringstjenester til innbyggerne gjennom samarbeid om fag og 

praktisk oppfølging. Prosjektet har kartlagt kommunenes tjenestetilbud og drøftet  
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samarbeidsmuligheter og organisering. Arbeidet ble påbegynt i 2020 og ferdigstilt i mai 2021 med 

deltakerkommunene som aktive bidragsytere. Videre har Sømna kommune invitert kommunene på  

Helgeland til å inngå avtale om kjøp av rehabiliteringstjenester fra og med 01.01.2021. Rekruttering 

av deltakerkommuner har vært en viktig oppgave i 2021 og fortsetter inn i 2022. 

6.2 Nye Helgelandssykehuset 
Formalisering og systematisering av det interkommunale arbeidet med Nye Helgelandssykehuset i 

konseptfasen. Mandatet er å arbeide for at helseministerens vedtak realiseres uten unødvendig 

trenering, til det beste for pasientene på hele Helgeland. Ordførerne i de 11 deltakerkommunene 

fungerer som styringsgruppe for arbeidet.  

Avtalen med MoN og Alstahaug kommune om kjøp av eksterne administrative ressurser tilsvarende 

100 % stilling gikk ut april 2021. Dette ble finansiert i et spleiselag mellom Helgelandsrådet og 

kommunene. De samarbeidende ordførerne fra de 11 kommunene har i tillegg fått levert et memo 

fra Oslo Economics i forbindelse med arbeidet hvor kostnadene er belastet Helgelandsrådet sitt 

utviklingsfond.  

6.3 Regionforstørrelse 
Prosjektet har den fulle tittelen «Skape en attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom 

bedre tilgjengelighet – Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy – Alstahaug». Prosjektet har blitt overført 

fra Helgeland Regionråd IKS hvor det har pågått et arbeid siden 2018. Bakgrunnen er KVU for 

forbindelsen Dønna/Herøy – Alstahaug fra 2015 og behovet for å følge opp Fylkestingets vedtak om 

videre utredning av løsninger for fastlandsforbindelse. Prosjektet er over i en ny fase i 2020 som 

forprosjekt med ny styringsgruppe, arbeidsutvalg og prosjekt-/faggruppe. Strategi og handlingsplan 

er revidert og innebærer videre arbeid med en to-trinnsløsning som inkluderer en kort fergeløsning 

og fastlandsforbindelse i form av tunnel/flytebru.  

6.4 Regionvekstavtale 
Initiativ fra NFK med formål om tettere dialog og samarbeid, mer målrettet innsats og gjensidighet i 

samspillet. Det har blitt gjennomført møte mellom Helgelandsrådet og Fylkesrådet, og avtale samt 

handlingsplan for 2021 er signert og vedtatt. Arbeidet fortsetter med dialogmøter to ganger i året 

med AU v/leder som kontaktpunkt.  

 

6.5 Desentralisert sykepleierutdanning 

Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er etablert og hadde oppstart høsten 2021. 

Dette som resultat av et godt og tett samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole, 

Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland i regi av Helgelandsrådet og Indre Helgeland 

Regionråd. Helgelandsrådet har gått inn med 500 000,- i støtte i forbindelse med forprosjektet og 

sitter i prosjektgruppen.  

Det er signert en rammeavtale mellom Helgelandsrådet, Indre Helgeland Regionråd og VID om 

utdanningssamarbeid. I tillegg har rådet fasilitert lokale samarbeidsavtaler mellom VID og hver enkelt 

kommune om praksisplasser og utdanning. 

Prosjektet videreføres nå som et hovedprosjekt hvor både Indre Helgeland Regionråd og 

Helgelandsrådet er representert i styringsgruppen. Fra Helgelandsrådet stiller Elbjørg Larsen som 

medlem. 
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6.6 Ferjefri fv17 Brønnøysund - Vevelstad – Sandnessjøen 
Prosjektet er etablert og oppstart vil skje ila 2022. 

6.7 Sustainable Transport in MidtSkandia – STIMS 
Prosjektets sekretariat er Rana Utvikling og prosjektet har oppstart i 2022. 

6.8 Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov 

Forprosjekt i regi av Nordlandsforskning som har undersøkt muligheter og utfordringer for 

samordning av ulike transportbehov i Nordland og Arkhangelsk-regionen. Det er foretatt 

kunnskapsinnhenting i 2021 hvor ordfører Torhild Haugan og rådgiver Charlotte Olsen har bidratt i 

dette arbeidet på vegne av Helgelandsrådet. Kunnskapsgrunnlaget vil bidra til bedre samordning av 

transportbehov, reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektoren og bærekraftig utvikling av 

lokalsamfunn og reiselivsnæringen. Nordlandsforskning har sendt inn en søknad til Forskningsrådet, 

men dette prosjektet antas satt på vent grunnet Russland sin invasjon av Ukraina. 

7 Uttalelser, høringssvar og innspill 
Helgelandsrådet har gitt følgende uttalelser, høringssvar og innspill i 2021: 

• Anskaffelser av flyruter (FOT-ruter) i Nordland 

• RTP 2022-2033. Innspill om hovedutfordringer på transportområdet (oppdrag 1) 

• Meld. St. 20 (2020-2021) Nasjonal Transportplan 2022-2033 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 2022-2027 

• RTP 2022-2033. Innspill om prioriteringer på transportområdet (oppdrag 2) 

• Havbruk til havs. Innspill til Fiskeridirektoratets forslag til tre områder til uttale 

• Reetablering av høyere utdanning på Nesna 

• Merknad til RTP 2022-2033 – Ny lufthavn i Mo i Rana 

• Havvind på Helgeland 

• Gjenreis Høgskolen i Nesna 

• Norsk landbruk trenger et løft 

• Nytt hovedsykehus for Helgeland 

• Træna Seafood AS 

• Norges UNESCO Globale Geoparker tilbake på statsbudsjettet 

• Utlysning av konkurranse om drift av regionale flyruter (FOT-ruter) i Nord-Norge fra 1. april 

2022 

• Reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på Nesna 

• Bruk av basene på Helgeland 

• Fødestua i Brønnøysund 

 

 

8 Ekstern representasjon 

8.1 Jernbaneforum nord (NFK) 
• Representant: Britt Helstad, medlem av samferdselsutvalget, valgt for inneværende 

valgperiode. I tillegg til valgt representant fra Helgelandsrådet deltar ordfører fra kommuner 

med jernbane, her Ellen Schjølberg fra Grane kommune og Berit Hundåla fra Vefsn 

kommune. 
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• Jernbaneforum nord er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme modernisering og 

kapasitetsøkning knyttet til jernbanetransport på Nordlandsbanen og Ofotbanen, samt 

utvikling av Nord-Norgebanen 

 

• 3 møter i 2021 (16.04, 09.-10.06, 30.09-01.10) 

 

8.2 Regionalt politiråd i Nordland (Nordland politidistrikt) 
• Representant: Eilif Trælnes, leder Helgelandsrådet, valgt for inneværende valgperiode.  

• En samarbeidsarena mellom politi og kommune som samler og koordinerer det 

kriminalforebyggende arbeidet lokalt, og iverksetter strategier og tiltak. Rådet skal sikre 

dialog og bidra til å prioritere og avklare ansvar.  

• 1 møte i 2021 (09.06) 

8.3 Overordnet samarbeidsorgan Helgeland (Helgelandssykehuset HF) 
• Representanter: Ingerlise Egelund Edvartsen (Alstahaug), Tove Karin Solli (Brønnøy), Lill Inger 

Reinfjell (Vefsn), Siv Nilsen (Herøy) 

• Har som formål å utvikle et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom 

kommunene og Helgelandssykehuset HF. OSO arbeider for gode samhandlingsarenaer på 

Helgeland med gjensidig dialog mellom forvaltningsnivåene, og tilrettelegger for gode 

prosesser og pasientforløp 

• 6 møter i 2021 (21.01, 11.03, 27.05, 02.09, 14.10, 09.12) 

8.4 MidtSkandia 
• Representant: Eilif Trælnes, ordfører Brønnøy (repr. Samarbeidsforum Sør-Helgeland) 

• Ideell forening og offisielt grenseorgan for samarbeid mellom de nordiske landene og 

regionene Västerbotten og Helgeland. Premissgiver og kunnskapsbærer overfor 

beslutningstakere i grenseoverskridende spørsmål.  

• Sekretariat på norsk side er representert ved Rana Utvikling 

• Det er den enkelte kommune som er medlem og i 2021 var følgende kommuner medlemmer: 

Alstahaug, Brønnøy, Grane, Sømna og Vevelstad, i tillegg til kommunene i Indre Helgeland 

Regionråd. 

• Helgelandsrådet v/ sekretariatet er medlem som foretak/organisasjon. 

8.5 Kompetanseforum Helgeland (NFK) 
• Representant: Elbjørg Larsen, leder utvalg for utdanning og kultur, valgt for inneværende 

valgperiode. 

• Kompetanseforum Nordland er etablert av Nordland fylkeskommune. Det er videre etablert 

tre regionale kompetanseforum: Kompetanseforum Helgeland, Kompetanseforum Salten og 

Kompetanseforum Ofoten/Lofoten/Vesterålen. 

• Målene for arbeidet til Kompetanseforum Nordland følger målene i Kompetansestrategi for 

Nordland 2020-2024. Kompetansestrategien har et overordnet mål om å øke kompetansen i 

befolkningen, slik at man er bedre rustet til å løse arbeidslivets framtidige behov og 

utfordringer. 

• 2 møter i 2021 (14.04, 26.10) 
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9 Økonomi 

9.1 Budsjett 2021 
Tilskuddet fra medlemskommunene for 2021 ble økt med 23,5 %, fra kr. 2 258 00 i 2020 til kr. 2 788 

630. Tilskuddet er satt til at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er basert på 

innbyggertall i kommunene per 01.01.2020, dette iht. vedtektene.  

Begrunnelsen for økningen var at det i budsjettet for 2020 i utgangspunktet kun var budsjettert med 

én stilling, sekretariatsleder. Videre var det i dette budsjettet satt av midler til kjøp av 

konsulentbistand/frikjøp fra kommuner og samarbeidspartnere. For 2021-budsjettet ble antall 

årsverk økt til 1,5 og frikjøpsmidlene ble omdisponert til lønnsmidler, samt noe økte utgifter 

kontorhold. 

Det fremlagte budsjettforslaget tok kun høyde for drift av sekretariatet, kostnader til 

konsulentbistand/frikjøp fra kommune/samarbeidspartner samt kostnader relatert til 

arbeidsutvalgsmøter, og eventuelle andre mindre møter. Det ble også lagt inn et mindre beløp på kr 

100 000 som kunne disponeres til diverse sponsorbidrag/prosjektstøtte uten behandling i AU.  

Konferansen Offshore Nordland har tidligere vært en viktig inntektskilde, men slik sekretariatet 

opplever arbeidet med å arrangere konferansen er dette meget ressurskrevende. Det har derfor 

pågått et arbeid med å finne relevante og «riktige» samarbeidspartnere som kan bidra til å løfte 

konferansen, både mht til faglig innhold og deltakelse. Det ble i 2019 signert en samarbeidsavtale 

med Olje- og gassklynge Helgeland, hvor OGH tar på seg prosjektlederansvaret for konferansen. 

Dette vil forhåpentligvis løfte kvalitetene på konferansen, men samtidig øke kostnadene noe. 

Budsjettert «overskudd» for 2021 ble satt til kr. 65 000. Konferansen i 2021 ble ikke gjennomført 

grunnet koronasituasjonen.  

Budsjett for 2021 balanserte uten bruk av egenkapital/fond. 

9.2. Andre forhold 
Det er ingen andre forhold som vil påvirke økonomien for Helgelandsrådet. Det vises ellers til 

Årsregnskap 2021 for Helgeland interkommunalt politisk råd. 

 


