Møtereferat
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

Arbeidsutvalget
Teams
05.11.21
Tid: 12:00 – 13:30

Deltakere
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Saksliste
Saksnr.
34/21

Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste

35/21

Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 07.09.21

36/21

Møte i Helgelandsrådet 25.-26. november i Brønnøysund – utkast til
tidsplan/program

37/21

Utgående skriv og diverse uttalelser/innspill

38/21

Regnskap per 30. oktober 2021

39/21

Orientering fra sekretariatet

40/21

Eventuelt

Sandnessjøen, 4. november 2021

Eilif K. Trælnes (sign.)
Leder

Avbud

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.11.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
34/21

Tittel
Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
Vedtak
Innkalling og saksliste godkjennes.
-------------------------------------------------------------------

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.11.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
35/21

Tittel
Godkjenning av protokoll fra AU-møtet 07.09.21

Forslag til vedtak
Protokoll fra AU-møtet 07.09.21 godkjennes.
Vedtak
Protokoll fra AU-møtet 07.09.21 godkjennes.
-------------------------------------------------------------------

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.11.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
36/21

Tittel
Møte i Helgelandsrådet 25.-26. november i Brønnøysund – utkast til
tidsplan/program

Forslag til vedtak
Utkastet danner grunnlaget for kommende møte i Helgelandsrådet.

Vedtak
Utkastet danner grunnlaget for kommende møte i Helgelandsrådet.

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

Utkast til tidsplan/program – møte i Helgelandsrådet 25. -26. november

Saksutredning
Orienteringer og besøk torsdag og fredag er i hovedsak bekreftet.
Det forventes at kommunen kommer med innspill til politiske saker som ønskes behandlet
etter AU-møtet og etter utsendelse av tidsplanen. Tidsplanen sendes ut nå, med forespørsel
og overnattingsbehov og eventuell deltagelse på felles middag. Innledere torsdag blir inviter
til lunsj/middag.
Endelig tidsplan og saksfremlegg planlegges utsendt inne 18. november.
Det er økt smittetrykk i flere kommuner, men det er ikke signalisert at det vil bli innført
restriksjoner som vil kunne påvirke gjennomføringen av møtet. Dagens anbefalinger er at
personell som føler seg syk og har luftveisplager skal holde seg hjemme og teste seg.
Konklusjon
Møtet gjennomføres som planlagt med de endringer som eventuelt fremkommer i møtet.

Møte i Helgelandsrådet (utkast)
Sted:
Brønnøysundregistrene, Brønnøysund
Tidspunkt:
25. – 26. november 2021
Ikke bekreftet
Tidsplan
Torsdag 25. november
Kl. 11:00 – 12:00
Lunsj i kantina (7. etg.)
Lunsjen avsluttes med kort orientering om byggeprosessen og påfølgende
omvisning v/ NN
Kl. 12:00 – 12:05

Møtestart (møterom, 1. etg.)
Velkommen til Brønnøy kommune v/ordfører og leder Eilif K. Trælnes

Kl. 12:05 – 12:30

Orientering – Brønnøysundregistrene v/direktør Lars Peder Brekk

Kl. 12:30 – 12:40

Orientering – Helgeland interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
(HIUA) v/ leder og Brannsjef Brønnøy brann og redning Geir Johan Hanssen

Kl. 12:40 – 13:20

Case – Akutt forurensingshendelse i kommune NN, v / Geir Johan Hanssen

Kl. 13:20 – 13:40

Orientering – Peacepainting v/ daglig leder Catrine Gangstø

Kl. 13:40 – 14:00

Benstrekk og kaffe

Kl. 14:00

Busstransport fra Thon hotel Brønnøysund til Toft

Kl. 14:20 – 16:40

Omvisning, orientering og matbit – Campus BLÅ, Campus BLÅ Norsk
Havbrukssenter, Aquaculture Innovation og AkvaFuture
14:20 – 14:50 Omvisning ute i anlegget til Norsk Havbrukssenter v/ NN
14:50 – 16:00 Fingermat
Orientering - Campus BLÅ, Campus BLÅ Norsk Havbrukssenter
og Aquaculture Innovation v/ NN (tilgjengelige: Paul Birger,
John Kenneth, Knut Idar)
16:00 – 16:40 Orientering – AkvaFuture v/ Thomas Myrholt/Brynjar
Forbergskog

Kl. 16:40

Busstransport fra Toft til DMS Sør-Helgeland

Kl. 17.00 – 18.00

Orientering og omvisning - DMS Sør-Helgeland v/ eiendomssjef Brønnøy
kommune Arnt Ståle Sæthre og DMS-leder Sturla Ditlefsen

Kl. 18.00

Busstransport fra DMS Sør-Helgeland til Thon hotel Brønnøysund

Kl. 19:30

Middag – Thon hotel Brønnøysund

Fredag 26. november
Kl. 07:30 – 08:30

Frokost

Kl. 08:30 – 10:10

Saksbehandling (møterom - Brønnøysundregistrene)

Kl. 10:10 – 10:30

Orientering – Brønnøy næringsforum v/ leder John-Arne Warholm

Kl. 10:30 – 11:15

Orientering – Medvirkningsrådenes rolle i Nordland fylkeskommune v/
fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen

Kl. 11.15 – 11.30

Orientering – Helgelandslam SA og NorthLamb AS v/ styreleder Kari Anne
Bøkestad Andreassen

Kl. 11:30 – 12:30

Lunsj i kantina (7. etg.)

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.11.21
Saksbehandler: Stig Sørra

Saksnr.
37/21

Tittel
Utgående skriv og diverse uttalelser/innspill

Forslag til vedtak

Vedtak
- Det bes om et møte med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet ifm
konkurranseutlysningen av nytt tilbud på FOT-ruter i Nord-Norge og Helgeland. Her bør
ordførerne fra Alstahaug, Brønnøy og Vefsn, samt leder av vårt samferdselsutvalg delta.
Indre Helgeland Regionråd kontaktes også vedrørende et slikt møte. Sekretariatet følger
opp.
- Det ses på mulighetene for å få utarbeidet en generell støtteerklæring relatert til
visningskonsesjoner på Ytre Helgeland. Sekretariatet går i dialog med berørte selskaper
og kommuner.
- Innspillet vedrørende organisasjonene Norges nasjonalparkkommuner og Norske parker
kortes ned og sendes aktuelle instansene. Sekretariatet og Ellen Schjølberg ferdigstiller
innspillet.
------------------------------------------------------------------Vedlegg:
- Støtteerklæring – Visningssenter Havrommet ved LetSea AS
- Innspill vedrørende organisasjonen Norges nasjonalparkkommuner spesielt
og Norske parker

Saksutredning
Skriv – Vedrørende utlysning av konkurranse om drift av regionale flyruter i NordNorge fra 1. april 2022
•

•
•

Skrivet er utarbeidet på grunnlag av at vårt samferdselsutvalg tok opp til diskusjon i et
eget møte forutsetningen som samferdselsdepartementet har lagt til grunn ifm utlysning
av konkurransen om drift av de regionale flyrutene i Nord-Norge og på Helgeland.
Utvalgets leder utarbeidet et utkast til skriv som sekretariatet renskrev.
Skrivet ble sendt samferdselsutvalget og AU sine medlemmer for gjennomlesning før det
ble sendt til Samferdselsdepartementet 29. oktober 2021.

Uttalelse – Norges UNESCO globale geoparker tilbake på statsbudsjettet
•
•
•
•

Initiativet til uttalelsen kommer fra de tre UNESCO-geoparkene i Norge ved deres daglige
ledere og styrer/representantskap. Eilif K. Trælnes har her representert Trollfjell geopark.
Formålet med uttalelsen er å få de tre geoparkene inn på statsbudsjettet igjen. De mottok
3 x 1 mill. i 2020 og i 2021.
Uttalelsen er skrevet av Trollfjell Geopark og Friluftsråd ved Charlotte Olsen.
Uttalelsen ble sendt ut til AU sine medlemmer for gjennomlesning. Ingen merknader ble
mottatt og uttalelsen ble sendt aktuelle stortingsrepresentanter og Nærings- og
fiskeridepartementet 22. oktober 2021.

Uttalelse – Campus BLÅ Folkehøgskole i Brønnøy trenger oppstartsbevilgning
•
•
•
•

Initiativet kommer fra Campus BLÅ Folkehøgskole v/ daglig leder som tok kontakt med
ordfører Eilif K. Trælnes 20. oktober og oversendte innspill.
Deres ønske er en ny støtteerklæring fra Helgelandsrådet ifm arbeidet med å få
finansiering av Campus BLÅ Folkehøgskole på statsbudsjettet for 2022.
Uttalelsen er skrevet av Campus BLÅ Folkehøgskole.
Uttalelsen ble sendt ut til AU sine medlemmer for gjennomlesning 26. oktober. Ingen
merknader er mottatt.

Støtteerklæring – Visningssenter Havrommet ved LetSea AS
•
•

•
•

•
•

Initiativet kommer fra LetSea AS som har vært i dialog med Peter Talseth og Nils Olav
Jenssen. De har blitt henvist til sekretariatet for videre dialog om problemstillingen.
De uttrykker et ønske om at kommunen representert i Helgelandsrådet støtter opp om
deres søknad til Fiskeridirektoratet om en visningskonsesjon. Deres søknad er avslått,
men avslaget er påklaget til Fiskeridepartementet.
Støtteerklæringen er skrevet av LetSea AS.
Argumentasjonen som fremføres synes relevant og slik sekretariatet vurderer
støtteerklæringen vil det ikke være urimelig at Helgelandsrådet støtter opp om en slik
søknad. LetSea AS er en bedrift som har en kjernevirksomhet og en ansattebase som vi
på Helgeland bør fremsnakke og som kommunen og regionen bør støtte opp om.
Det bør bemerkes at et Herøybasert firma mistet sin visningskonsesjon i 2020.
Det anbefales at AU støtter LetSea AS med den støtteerklæringen som er fremlagt.

Innspill vedrørende organisasjonen Norges nasjonalparkkommuner spesielt og
Norske parker
•
•

Innspillet er skrevet av Ellen Schjøberg som vararepresentant til styret i Norges
nasjonalparkkommuner (NPKL) og styremedlem til styret i Norske parker.
Slik sekretariatet forstår det er tilskuddenes størrelse til de to nevnte organisasjonene
uendret i statsbudsjettet for 2022. Tilskuddet til NPKL er fra 2022 bevilget over en annen
post (post 76) med et formål hvor NPKL ikke har noen forpliktelser. Dette mener Ellen er
urovekkende. Videre frykter hun at uendret nivå på bevilgning vil svekke merkevaren og
statusen for nasjonalparkkommunene.

•

•

Ellen Schjølberg har som vararepresentant til styret i Norges nasjonalparkkommuner og
styremedlem til styret i Norske parker sendt innspillet til (stortingsrepresentantene?) Siw
Mosleth og Wilfred Nordlund og ønsker at Helgelandsrådet støtter opp om innspillet.
Sekretariatet har uttrykt ovenfor Ellen Schjølberg at det hadde vært naturlig om et slikt
innspill hadde kommet fra de to nevnte styrene, eller fra Grane kommune ved
kommunestyret/formannskapet. Ellen Schjølberg har svart på dette at saken er forankret i
styrene.

Konklusjon
Følgende skriv/uttalelser er godkjent av AU per e-post:
- Skriv vedrørende utlysning av konkurranse om drift av regionale flyruter i Nord-Norge
fra 1. april 2022
- Uttalelse – Norges UNESCO globale geoparker tilbake på statsbudsjettet
- Uttalelse – Campus BLÅ Folkehøgskole i Brønnøy trenger oppstartsbevilgning
Følgende støtteerklæring og innspill legges frem for vedtak (se vedlegg):
- Støtteerklæring – Visningssenter Havrommet ved LetSea AS
- Innspill vedrørende organisasjonen Norges nasjonalparkkommuner spesielt og
Norske parker

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.11.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
38/21

Tittel
Regnskapsrapport per 30. oktober 2021

Forslag til vedtak
Regnskapsrapport per 30. oktober 2021 tas til etterretning.
Vedtak
Regnskapsrapport per 30. oktober 2021 tas til etterretning.
------------------------------------------------------------------Vedlegg:

Regnskapsrapport per 10-2021

Saksutredning
▪

Regnskapet for sekretariatet per 10/2021 viser et underforbruk på ca. kr. 283 203.
▪

Samlet lønnsutgifter per oktober er på kr 1 164 334. Budsjettet for 2021 er på
kr 1 620 948.

▪

Samlet driftsutgift per oktober er på kr 1 617 735. Budsjettet for 2021 er på kr
1 979 000.

▪

Sum inntekt er på kr 3 065 272. Dette innbefatter kr. 277 144 i viderefakturerte
kostander som er utgiftsført, men ikke inntektsført per oktober 2021

▪

Samferdselsfondet
▪

▪

Utviklingsfondet
▪

▪

Se vedlegg

Se vedlegg

Disposisjonsfond
▪

Se vedlegg

Konklusjon
Regnskapet per oktober 2021 er iht til budsjett 2021.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.11.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
39/21

Tittel
Orientering fra sekretariatet

Forslag til vedtak
Orienteringen tas til etterretning.
Vedtak
Orienteringen tas til etterretning.
AU er positiv til sekretariatsleders deltagelse på NNL sitt hovedprogram for 2022.
Sekretariatsleder lager et utkast til avtale om kostnadsdekning og plikttid.
-------------------------------------------------------------------

Frikjøp av Charlotte Olsen til Trollfjell Geopark & Friluftsråd i 20 % stilling forlenges ut
november

-

Medarbeidersamtale og lønnsoppgjør 2021 for Charlotte Olsen er gjennomført

-

Lønnskrav for sekretariatsleder er sendt leder.

-

Deltagelse på lederutviklingsprogram – sekretariatsleder
o

Sekretariatsleder har vært I dialog med Nord-Norsk lederutvikling om deltagelse
på Hovedprogrammet 2022. For utfyllende informasjon om programmet se;
https://nnl.no/program/hovedprogrammet/

o

Programmet går over 7 samlinger fordelt over et år. Samlingene vil ikke kollidere
med møter iht utkastet til møteplan for Helgelandsrådet.

o

Programmet har en pris på kr. 175 000 og kan belastes både 2021 og 2022
regnskapet. Kostnaden vil kunne dekkes av allerede vedtatte budsjetter for 2021
og 2022. Det er lagt opp til at kurset er søknadsberettiget KS-midler.

o

Sekretariatsleder i Salten Regionråd er deltaker på inneværende program og
Salten regionråd dekker deltakeravgiften.

o

Deltagelse på dette programmet vil kunne utvikle både sekretariatsleder og den
videre utviklingen av sekretariatet/Helgelandsrådet. Det å i større grad få en
forståelse av både personlige forbedringsområder samtidig med en økt forståelse
av egen organisasjon og samspillet med omgivelsen, gjennom de andre
programdeltakerne, vil være nyttige effekter av en deltagelse. Det å også få
oppfølging over tid fra programlederne ved NNL og de andre deltakerne vil også
være nyttig.

Protokoll
Utvalg:
Arbeidsutvalget
Møtedato:
05.11.21
Saksbehandler: Stig Sørra
Saksnr.
40/21

Tittel
Eventuelt

Forslag til vedtak

Vedtak
Videregående utdanning – utdannings- og kulturutvalget.
- Elbjørg Larsen følger opp innspillet fra HR/Utdannings- og kulturutvalget til Nordland
fylkeskommune om fleksible utdanningsløp på videregående nivå.
Åpning av DMS i Brønnøysund.
- Brønnøy kommune inviterer Helseministeren til åpningen av DMS i Brønnøysund. I
den forbindelse planlegges det også et møte mellom kommune i vår region og
helseministeren. Eilif K. Trælnes og sekretariatet følger opp.
Tilstedeværelse på fylkestingsmøtene
- Helgelandsrådet bør etablere faste rutiner for deltagelse på fylkestingsmøtene. Utkast
til møteplan for 2022 legger opp til at møtene i Helgelandsrådet kommer i forkant av
fylkestingsmøtene. AU og sekretariatet følger opp.
-------------------------------------------------------------------

