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Avbud

Saksliste
Saksnr.
07/21

Tittel
Referat fra forrige møte

08/21

RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på
transportområdet

09/21

Utarbeidelse av satsingsområder for komite/utvalg for samferdsel

10/21

Eventuelt

Sandnessjøen, 12. februar 2021

Stig Sørra (sign.)
Referent

Protokoll
Utvalg:
Samferdsel
Møtedato:
11.02.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
07/21

Tittel
Referat fra forrige møte

Forslag til vedtak:
Referat fra møtet 25. januar 2021 godkjennes.
Vedtak:
Referat fra møtet 25. januar 2021 godkjennes.

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

Protokoll
Utvalg:
Samferdsel
Møtedato:
11.02.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
08/21

Tittel
RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på
transportområdet

Forslag til vedtak:
Komite for samferdsel utarbeider utkast til hovedutfordringene RTP 2022-2033 i løpet av uke
7. Utkastet sendes kommuner og næringsforeninger til gjennomlesing med frist for innspill
medio uke 8.

Vedtak:
Komite for samferdsel utarbeider utkast til hovedutfordringene RTP 2022-2033 i løpet av uke
7. Utkastet sendes kommuner og næringsforeninger til gjennomlesing med frist for innspill
medio uke 8.
------------------------------------------------------------------Vedlegg:

RTP 2022 -2033. Invitasjon til å komme med innspill om hovedutfordringer på transportområdet
Skriv – Vedr. RTP 2022-2033 Til kommuner og næringsforeninger

Saksutredning
Det vises til invitasjon fra Nordland fylkeskommune om å komme med innspill på
hovedutfordringer på transportområdet i forbindelse med RTP 2022-2033. Brevet er datert
15. desember 2020 med frist 1. mars 2021.
Kommunene oppfordres til å gi felles innspill innen sin region gjennom sitt interkommunale
politiske råd. Samferdselskomiteen ønsker i den forbindelse å samordne og gi en felles
uttalelse på vegne av medlemskommunene. Komitéen har sendt ut en forespørsel til
kommunene og næringsforeningene om å gi sine innspill til det kommende arbeidet med
RTP 2022-2033 med frist 5. februar 2021.
Det ønskes innspill på hva vi regionalt ser på som:

•
•
•

Viktigste transportbehovene i dag og i framtiden
Største utfordringene i dag og i framtiden
Viktigste utviklingstrekk som vil påvirke transportbehovene og transportløsningene i
fremtiden

I samferdselskomitéens arbeidsmøte 11.-12. februar 2021 vil innspillene fra kommunene og
næringsforeningene gås gjennom og bearbeides sammen med tidligere fylkeskommunale
utfordringsdokument og kjente utfordringer innenfor Helgelandsrådet sitt virkeområde. Målet
er å ha et første utkast til innspilldokument klart etter møtet.

Protokoll
Utvalg:
Samferdsel
Møtedato:
11.02.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
09/21

Tittel
Utarbeidelse av satsingsområder for komite/utvalg for samferdsel

Forslag til vedtak:
På bakgrunn av diskusjon i utvalget lager administrasjon utkast til satsningsområder for
samferdselsrådet. Saken legges frem til behandling i neste møte.
Momenter som bør tas med:
• Målbare resultat på områder vi leverer på
• Ta initiativ til samhandling med andre regionråd for utredning av felles problemstillinger
på Helgeland
• Fokusere på overordnede saker innen RTP og NTP

Vedtak:
På bakgrunn av diskusjon i utvalget lager administrasjon utkast til satsningsområder for
samferdselsrådet. Saken legges frem til behandling i neste møte.
Momenter som bør tas med:
• Målbare resultat på områder vi leverer på
• Ta initiativ til samhandling med andre regionråd for utredning av felles problemstillinger
på Helgeland
• Fokusere på overordnede saker innen RTP og NTP

------------------------------------------------------------------Vedlegg:

Mal satsingsområder komiteer / Satsningsområder for komite for Utdanning og kultur /
Eksempler på strategi og strategi og styringsdokument fra Kongsbergregionen

Saksutredning
Den overordnede strategien for Helgelandsrådet ble vedtatt av Helgeladstinget 18.
september 2020. I forbindelse med arbeidet med denne overordnede strategien ble
Nordnorsk kommunikasjon AS leid inn som prosessveileder.
Strategien er laget med bakgrunn i følgende momenter:
•

Samarbeidsavtalen og vedtekter (vedtatt av kommunene)

•

Arbeidsmøte med arbeidsutvalget (rådets leder, nestleder og fire valgte
representanter fra Helgelandsrådet, i tillegg til daglig leder)

•

Innspill fra Helgelandsrådet (to representanter fra hver av deltakerkommunene, samt
administrasjonen i Helgelandsrådet.

Strategien er knyttet til det samfunnsoppdraget Helgelandsrådet skal innfri. Dette er ikke en
strategi for å «ta» et marked i kommersiell forstand, men skal tydeliggjøre hvorfor vi er til (vår
eksistensberettigelse).
I arbeidet med strategien, er det valgt følgende struktur:
•

Hvor står vi i dag? (Nå-analyse)

•

Hvor ønsker vi å være i fremtiden? (Mål-analyse)

•

Hvordan skal vi komme dit? (Strategi)

I strategidokumentets kapitel 7. Talspersoner og lederfunksjoner, fremgår det at lederne i
utvalgene har ansvaret for å definere egne mål for arbeidete i komiteene/utvalgene.

Konklusjon
Med dette som bakgrunn er det tenkt at utvalgslederen nå skal stå for utarbeidelsen av delstrategiene (satsningsområder) for sitt ansvarsområde. For å lette dette arbeidet har vi fått
utarbeidet en mal, samt at komite/utvalg for utdanning og kultur har utarbeidet en
«pilotutgave» som kan benyttes som et eksempel for de andre komiteene/utvalgene.
Når komiteene/utvalgene har utarbeidet sine satsningsområder er ambisjonen å få presenter
disse for det kommende Helgelandstinget i september 2021.

Protokoll
Utvalg:
Samferdsel
Møtedato:
11.02.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
10/21

Tittel
Eventuelt

Ingen saker til behandling.

------------------------------------------------------------------Vedlegg:

