Møteinnkalling
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Arbeidsutvalget
Rådhuset (Skype/Teams), Alstahaug kommune
05.06.20
Tid: 10:00 – 12:00

Deltakere
NAVN

FUNKSJON

Peter Talseth
Eilif Kristian Trælnes
Ellen Schølberg
Elbjørg Larsen
Andre Møller
Berit Hundåla
Tor Henning Jørgensen
Stig Sørra

Tilstede

Avbud

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Repr. rådmannsforum
Sekretariatsleder

Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste
Saksnr.
31/20

Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste
Vedtak:

32/20

Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 26.05.20
Vedtak:

33/20

Orientering – drift av sekretariatet, status regnskap og organisering av arbeidet
Vedtak:

34/20

Budsjett 2021 – Helgeland interkommunalt politisk råd
Vedtak:

35/20

Innkomme søknader om prosjektstøtte
Vedtak:

36/20

Uttalelser – Leieavtale Campus Nesna, samt krav om studieplasser Campus
Nesna.
Vedtak:

37/20

Saksliste – Møte i Helgeland Regionråd 11. – 12. juni 2020
Vedtak:

38/20

Eventuelt
Vedtak:

Sandnessjøen, 23. mars 2020

Peter Talseth (sign.)
Leder

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
31/20

Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak

-------------------------------------------------------------------

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
32/20

Tittel
Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 27.04.20

Forslag til vedtak
Protokoll fra AU-møtet 26.05.20 godkjennes.
Vedtak
-------------------------------------------------------------------

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
33/20

Tittel
Orientering – drift av sekretariatet, status regnskap, arbeid og organisering

Forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.

Vedtak
-------------------------------------------------------------------

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
34/20

Tittel
Budsjett 2021 – Helgeland interkommunalt politisk råd

Forslag til vedtak
Arbeidsutvalget anbefaler regionrådet å tilslutte seg prinsippene ved det fremlagte budsjett
for Helgeland interkommunalt politisk råd Regionråd – 2021, med en total kostnadsramme på
kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått.
Arbeidsutvalget er positiv til deltakelse i samarbeidsorganisasjonene MidtSkandia og NordNorges Europakontor. Sekretariatet utferdiger en sak om en eventuell deltakelse som legges
frem for regionrådet i kommende møte.

Vedtak

------------------------------------------------------------------Vedlegg: Utkast til budsjett 2021

Saksutredning
Budsjettforslaget for 2021, med kostnadsfordeling på medlemskommunene iht. vedtatt
samarbeidsavtalen for Helgeland interkommunalt politisk råd, er vedlagt.
Tilskuddet fra medlemskommunen er for 2021 anbefalt 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 er 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 2020-budsjettet ble antall
årsverk økt til 1,5 og frikjøpsmidlene ble ombudsjettert til lønnsmidler, samt noe økte utgifter
kontorhold.
Det fremlagte budsjettforslaget tar kun høyde for drift av sekretariatet, kostnader til
konsulentbistand/frikjøp fra kommune/samarbeidspartner samt kostnader relatert til
arbeidsutvalgsmøter samt eventuelle andre mindre møter. Det er også lagt inn et mindre
beløp (kto 7440 – prosjektstøtte) på kr 100 000 som kan disponeres til diverse
sponsorbidrag/prosjektstøtte uten behandling i AU.

Det er signalisert et ønske om deltakelse i samarbeidsorganisasjonene MidtSkandia og
Nord-Norges Europakontor. I budsjettetforslaget er medlemskontingent for deltakelse i disse
to organisasjonene ikke lagt inn. Kostnadene til en eventuell deltakelse er foreslått fordelt per
innbygger. Se vedlagte budsjettforslag. Hvis AU finner deltakelse i disse to
samarbeidsorganisasjonene som aktuelt utferdiges det en sak på dette som behandles i det
kommende regionrådsmøte.
Konferansen Offshore Nordland har vært en viktig inntektskilde, men slik sekretariatet
opplever arbeidet med å arrangere konferansen er dette meget ressurs krevende. Det er
derfor pågått et arbeidet med å finne relevante og «riktige» samarbeidspartnere som også
kan bidra til å løfte konferansen. Det er i 2019 signert en samarbeidsavtale med Olje- og
gassklynge Helgeland. Dette vil løfte kvalitetene på konferansen, men samtidig øke
kostnadene noe. Budsjettert «overskudd» er satt til kr. 65 000.
Budsjettforslaget for 2021 balanseres uten bruk av egenkapital/fond.
Konklusjon
Arbeidsutvalget anbefaler regionrådet å tilslutte seg prinsippene med det fremlagte budsjett
for Helgeland interkommunalt politisk råd Regionråd – 2021, med en total kostnadsramme på
kr 3 600 000, med den inndekning som foreslått. Det endelige budsjettvedtaket gjøre på
Helgelandstinger i september.
Det endelige budsjettvedtaket gjøre på Helgelandstinger i september.

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
35/20

Tittel
Innkomne søknader om prosjektstøtte

Forslag til vedtak
Arbeidsutvalget (som fondsstyre) innstiller til Helgeland Regionråd følgende:
• Forprosjekt Leverandørutvikling Havbruk Nordland innvilges kr. 500 000 til
utarbeidelse av en ringvirkningsanalyse.
• Det forutsettes at regionrådets medlemskommuner får tilgang til
ringvirkningsanalysen hvis ønskelig.
• Beløpet belastes “Utviklingsfondet”.
Vedtak

------------------------------------------------------------------Vedlegg:
- Søknad om støtte til gjennomføring av ringvirkningsanalyse – Sentrum Næringshage AS
- Protokoll fra AU-møte 27.04.20 sak 22/20

Saksutredning
Vedtak fra AU-møte 27.04.20, sak 22/20 - Innkomne søknader om prosjektstøtte
• Arbeidsutvalget (som fondsstyre) innstiller til Helgeland Regionråd følgende:
o Forprosjekt Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland innvilges
kr. 500 000. Beløpet belastes «Utviklingsfondet»
o Arbeidsutvalget stiller seg positiv til søknaden om støtte til en
ringvirkningsanalyse fra Sentrum Næringshage AS. Sekretariatsleder bes om
å få utfyllende informasjon om etableringen av Havbruksnettverk Helgeland.
Søknaden behandles i neste AU-møte
o Arbeidsutvalget stiller seg positiv til forprosjekt KVU – ferjefri FV17 mellom
Brønnøysund og Sandnessjøen. Søknadsbehandlingen utsettes til
formannskapet i Brønnøy kommune har behandlet saken 6. mai.
Sekretariatsleder bes om å få utfyllende informasjon om prosjektet og
etableringen av prosjektorganisasjonen. Søknaden behandles i neste AUmøte.
1. Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland.
Arbeidsutvalgets innstilling behandles i det kommende møte i Helgeland Regionråd.

2. KVU – ferjefri FV17 mellom Brønnøysund og Sandnessjøen.
Interimsstyret avventer vedtak fra Brønnøy kommune. De er også i prosess med å komme i
dialog med Vevelstad kommune. Komite/utvalg for samferdsel ved Ivan Haugland er også i
dialog med interimsstyret.
3. Havbruksnettverk Helgeland
Sentrum Næringshage AS har siden forrige møte oversendt oss en ny revidert og utfyllende
søknad. Søknad vedlagt.
I søknaden er det synliggjort en kostnads- og finansieringsplan for prosjektet i sin helhet, og
ikke bare kostnadene ved kjøp av en ringvirkningsanalyse.

Kostnads- og finansieringsplan
Kostnader
Personalkostnader Sentrum Næringshage
Personalkostnader NCE Aquaculture
Reise og overnatting
Konsulent bistand ringvirkningsanalyse
Øvrige kostnader
Sum

kr
730 000
kr
600 000
kr
70 000
kr
600 000
kr
100 000
kr 2 100 000

Finansiering
N2
Kommuner Helgeland ringvirkningsanalyse
Helgeland regionråd
Egne timer SNH og NCE (389t x 900)
Sum finansiering

kr 1 050 000
kr
200 000
kr
500 000
kr
350 000
kr 2 100 000

Som beskrevet i AU-sak 22/20 er dette prosjektet innenfor de retningslinjer som ligger i
utkast til retningslinjer utviklingsfondet, samt de retningslinjene som var tilknyttet HR og SHR
sine respektive næringsfond. Som det nå kommer frem av kostnads- og finansieringsplanen,
er regionrådets kostnadsandel ca. 24 % av totalkostnaden i forprosjektet.
Konklusjon
Sekretariatet anbefaler at regionrådet stiller seg positiv til å kunne bidra inn i dette arbeidet,
og bevilger inntil kr. 500 000 til utarbeidelse av en ringvirkningsanalyse. Det forutsettes at
regionrådets medlemskommuner vil kunne få tilgang til ringvirkningsanalysen hvis ønskelig.
Det gjøres oppmerksom på at beløpet utgjør en betydelig andel av utviklingsfondet.

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
36/20

Tittel
Uttalelser – Leieavtale Campus Nesna, samt krav om studieplasser Campus
Nesna.

Forslag til vedtak

Vedtak

------------------------------------------------------------------Vedlegg:
- Uttalelse fra Helgeland interkommunalt politisk råd ang. avbrytelse av leieavtalen for
bygningsmassen ved Campus Nesna
- Uttalelse fra Helgeland interkommunalt politisk råd ang. avbrytelse av leieavtalen for
bygningsmassen ved Campus Nesna

Saksutredning
Etter forespørsel fra Alstahaug kommune om regionrådets tilslutning til vedlagte uttalelser
legges disse frem for AU.
Indre Helgeland Regionråd har også en uttalelse vedrørende tilsvarende tema sendt til
samme mottakere.

Konklusjon

Utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 OSLO
Deres ref.:

Vår ref.:
SS

Arkiv:

Dato:
02.06.2020

Uttalelse fra Helgeland interkommunalt politisk råd ang. avbrytelse av
leieavtalen for bygningsmassen ved Campus Nesna
Helgeland interkommunalt politisk råd (HIPR) stiller seg bak uttalelsen fra
Alstahaug kommunestyre av 20.05.20.
HIPR er gjort kjent med at Nord universitet har søkt Statsbygg om å få avvikle
leieavtalen som de har med Statsbygg våren 2022. Det er flere perspektiv vi
ønsker å belyse rundt oppsigelse av leieavtale, som etter vårt syn har alvorlige
konsekvenser for hele Helgelandssamfunnet.
HIPR støtter studentene på Nesna sitt krav om å få fullføre utdanningen ved det
stedet de startet. På Nord universitet sine nettsider, er studentene lovet at de
skal få fullføre sine studier på studiestedet der de er tatt opp. Dette må også
gjelde for studentene ved Campus Nesna, som ikke skal bli behandlet på en
urettmessig måte i forhold til andre studenter. Når man planlegger høyere
utdanning, har man ulik livssituasjon og økonomi, og i verste fall vil flyttingen
føre til at flere studenter ikke klarer å stå i løpet med å fullføre utdanningen sin.
Flere av studentene er i deltidsløp, der de både studerer og er i jobb, og dette vil
ha stor innvirkning på den enkeltes mulighet til å gjennomføre. Den beste
garantien for at studentene klarer å gjennomføre er å la dem få fullføre på
Campus Nesna.
Videre har Helgeland med sine mange distriktskommuner et stort fremtidig
behov for lærere, barnehagelærere og helsepersonell. Campus Nesna bør fortsatt
brukes til å skaffe lærere, barnehagelærere og helsepersonell til kommunene
generelt og til Helgeland spesielt. Bygningen på Nesna er tilpasset det behovet vi
har, den er skreddersydd for lærerutdanning og førskolelærerutdanning spesielt,
med ulike spesialrom for naturfag, kroppsøving, kunst- og håndverk, drama og
musikk. Studentene opplever selv at det fysiske læringsmiljøet styrker
studiekvaliteten, som vist i det nasjonale Studiebarometeret. Studentene fra
Campus Nesna scorer her klart over nasjonalt nivå. HIPR mener at det vil være
en sløsing med samfunnets midler, dersom denne bygningsmassen skal bli brukt
til aktiviteter som ikke kan nyttiggjøre seg disse kvalitetene.
HIPR stiller seg svært kritisk til Nord Universitet sin søknad til Statsbygg om å
avbryte leieavtalen for bygningsmassen ved Campus Nesna, med virkning fra
høsten 2022. Høyere utdanning på Nesna, ble etablert i 1918, som den første
høyere utdanningsinstitusjon i Nordland. Bygningsmassen på Nesna
representerer en unik utdanningspolitisk historie av lokal, regional og nasjonal
verdi i seg selv. Deler av bygget fra 1921, er historisk og bygningsmessig unikt. I

tillegg representerer kunstsamlingen også en verdifull regional og nasjonal
kunsthistorie. Bygningsmassen ligger inne i Nesna kommunes Kulturminneplan,
som er under utarbeidelse. I denne planen er det også et punkt som omhandler
et arbeid for å få denne bygningsmassen fredet av Riksantikvaren.
HIPR ønsker å påpeke at oppsigelse av leieavtale, mulig omdisponering av
bygningsmassen og den omstridte nedleggingen av Campus Nesna kommer som
en direkte konsekvens av fusjonsavtalen som ble inngått i 2016.
Det er et løftebrudd fra Nord universitet, som rammer oss på Helgeland i enormt
stor grad, da behovet for disse viktige yrkene i samfunnet står i fare for å ikke
fylles i fremtiden.
Vi ber derfor om at avvikling av leieavtalen blir satt i bero, til man har fått
konsekvensutredet både nedleggelsen av Campus Nesna og følgene det vil ha for
denne unike bygningsmassen og kommunene på Helgeland.

Med vennlig hilsen
Peter Talseth
leder

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 OSLO
Deres ref.:

Vår ref.:
SS

Arkiv:

Dato:
02.06.2020

Uttalelse fra Helgeland interkommunalt politisk råd ang. avbrytelse av
leieavtalen for bygningsmassen ved Campus Nesna
Helgeland interkommunalt politisk råd (HIPR) stiller seg bak uttalelsen fra
Alstahaug kommunestyre av 20.05.20.
HIPR er gjort kjent med at Nord universitet har søkt Statsbygg om å få avvikle
leieavtalen som de har med Statsbygg våren 2022. Det er flere perspektiv vi
ønsker å belyse rundt oppsigelse av leieavtale, som etter vårt syn har alvorlige
konsekvenser for hele Helgelandssamfunnet.
HIPR støtter studentene på Nesna sitt krav om å få fullføre utdanningen ved det
stedet de startet. På Nord universitet sine nettsider, er studentene lovet at de
skal få fullføre sine studier på studiestedet der de er tatt opp. Dette må også
gjelde for studentene ved Campus Nesna, som ikke skal bli behandlet på en
urettmessig måte i forhold til andre studenter. Når man planlegger høyere
utdanning, har man ulik livssituasjon og økonomi, og i verste fall vil flyttingen
føre til at flere studenter ikke klarer å stå i løpet med å fullføre utdanningen sin.
Flere av studentene er i deltidsløp, der de både studerer og er i jobb, og dette vil
ha stor innvirkning på den enkeltes mulighet til å gjennomføre. Den beste
garantien for at studentene klarer å gjennomføre er å la dem få fullføre på
Campus Nesna.
Videre har Helgeland med sine mange distriktskommuner et stort fremtidig
behov for lærere, barnehagelærere og helsepersonell. Campus Nesna bør fortsatt
brukes til å skaffe lærere, barnehagelærere og helsepersonell til kommunene
generelt og til Helgeland spesielt. Bygningen på Nesna er tilpasset det behovet vi
har, den er skreddersydd for lærerutdanning og førskolelærerutdanning spesielt,
med ulike spesialrom for naturfag, kroppsøving, kunst- og håndverk, drama og
musikk. Studentene opplever selv at det fysiske læringsmiljøet styrker
studiekvaliteten, som vist i det nasjonale Studiebarometeret. Studentene fra
Campus Nesna scorer her klart over nasjonalt nivå. HIPR mener at det vil være
en sløsing med samfunnets midler, dersom denne bygningsmassen skal bli brukt
til aktiviteter som ikke kan nyttiggjøre seg disse kvalitetene.
HIPR stiller seg svært kritisk til Nord Universitet sin søknad til Statsbygg om å
avbryte leieavtalen for bygningsmassen ved Campus Nesna, med virkning fra
høsten 2022. Høyere utdanning på Nesna, ble etablert i 1918, som den første
høyere utdanningsinstitusjon i Nordland. Bygningsmassen på Nesna
representerer en unik utdanningspolitisk historie av lokal, regional og nasjonal
verdi i seg selv. Deler av bygget fra 1921, er historisk og bygningsmessig unikt. I
tillegg representerer kunstsamlingen også en verdifull regional og nasjonal

kunsthistorie. Bygningsmassen ligger inne i Nesna kommunes Kulturminneplan,
som er under utarbeidelse. I denne planen er det også et punkt som omhandler
et arbeid for å få denne bygningsmassen fredet av Riksantikvaren.
HIPR ønsker å påpeke at oppsigelse av leieavtale, mulig omdisponering av
bygningsmassen og den omstridte nedleggingen av Campus Nesna kommer som
en direkte konsekvens av fusjonsavtalen som ble inngått i 2016.
Det er et løftebrudd fra Nord universitet, som rammer oss på Helgeland i enormt
stor grad, da behovet for disse viktige yrkene i samfunnet står i fare for å ikke
fylles i fremtiden.
Vi ber derfor om at avvikling av leieavtalen blir satt i bero, til man har fått
konsekvensutredet både nedleggelsen av Campus Nesna og følgene det vil ha for
denne unike bygningsmassen og kommunene på Helgeland.
Med vennlig hilsen
Peter Talseth
Leder
Kopi:
Statsbygg
Kommunal- og forvaltningskomiteen, Stortinget

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
37/20

Tittel
Saksliste – Møte i Helgeland Regionråd 11. – 12. juni 2020

Forslag til vedtak

Vedtak
-------------------------------------------------------------------
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Godkjenning av innkalling og saklisten
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vedtektene for «Helgeland regionråds samferdselsfond»
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Innkomne søknader om prosjektstøtte
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Orientering – Heile Helgeland, ved prosjektleder Caroline Noen Eide,
Kunnskapsparken Helgeland
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Orientering – Utarbeidelse av tareforskrift Helgeland Sør, ved prosjektleder
Elisabeth Treines, Vevelstad kommune

18/20

Orientering – Helgelandssykehuset 2025 ved kommuneoverlege Kirsten Toft,
Alstahaug kommune og daglig leder Espen Isaksen, Mosjøen og omegn
næringsselskap
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Budsjett 2021 – Helgeland interkommunalt politisk råd
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Regnskap 2020 – status SHR og HR IKS
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Møteplan 2020 - revidering
Arbeidsutvalget, Helgeland Regionråd og Helgelandstinget

22/20

Eventuelt

Saksfremlegg
Utvalg:
Arbeidsutvalget
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05.06.20
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
37/20

Tittel
Eventuelt

Forslag til vedtak

Vedtak

-------------------------------------------------------------------

