
 
 

    

 

 
Protokoll 

 

Utvalg: 

Møtested: 

Møtedato: 

Helgelandsrådet 

Teams 

4. juni 2021        Tid: 10:00 – 14:00 

 
Deltakere 

 

 

 
Navn 

 
Funksjon 

 
Kommune 

 
Påmeldt 

 
Forfall 

Peter Talseth Leder Alstahaug x  

Eilif Kristian Trælnes Nestleder Brønnøy x  

Trond A. Johansen Medlem Alstahaug  x 

Børge Toft Medlem Alstahaug  x 

Britt Helstad Medlem Bindal x  

Elin Kristine Vareide Lian Medlem Bindal x  

Knut Toresen Medlem Bindal x  

Audhild Rande Medlem Brønnøy x  

Frank Nilsen Medlem Brønnøy  x 

Nils Olav Jenssen Medlem Dønna x  

John-Erik S. Johansen Medlem Dønna  x 

Tor Henning Jørgensen Medlem Dønna x  

Ellen Schjølberg Medlem Grane x  

Åse Granmo Medlem Grane  x 

Øyvind Toft Medlem Grane x  

Elbjørg Larsen Medlem Herøy  x 

Yngve Magnussen Medlem Herøy x  

John Arne Andersen Medlem Herøy x  

Ivan Haugland Medlem Leirfjord x  

Trine Fagervik Medlem Leirfjord  x 

Jan Ove Styve Medlem Leirfjord  x 

Roy Helge Dahle Medlem Sømna x  

Andrine Solli Oppegaard Medlem Sømna x  

Arne Johansen Medlem Sømna  x 

Jan Helge Andersen Medlem Træna x  

Lena Holmen Medlem Træna  x 

Torhild Hansen Medlem Træna x  

Berit Hundåla Medlem Vefsn x  

Jørn Clausen Medlem Vefsn x  

Erlend Eriksen Medlem Vefsn x  

André Møller Medlem Vega  x 

Ove Mortensen Medlem Vega  x 

Brit Skjevling Medlem Vega x  

Torhild Haugann Medlem Vevelstad x  

Kaia Aarstrand Medlem Vevelstad  x 

Kirsti Tømmervold Medlem Vevelstad  x 

Charlotte Olsen Rådgiver - x  

Stig Sørra Sekretariatsleder - x  



 
 

    

 

  
 

 
Saksliste 

 
 

 
Saksnr. Tittel 
01/21  Godkjenning av innkalling og saklisten 
 
02/21   Innkomne brev, utsendelser og referatsaker 
 
03/21  Møteaktiviteter i komitéene og i eksterne utvalg 
 
04/21 Årsregnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
 
05/21 Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
 
06/21 Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan 

Mayen (2022-20279.  
 

Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden - 
Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden 

 
07/21 Orienteringer - Helgelandsrådet sin deltagelse i prosjekter 
 
08/21 Ekstrabevilgning – prosjekt «Nye Helgelandssykehuset» 
 
98/21 Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri 

FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 
 
10/21 Eventuelt 
 
 
 
 
Sandnessjøen, 31. mai 2021 
 
 
 
Stig Sørra (sign.)      
Referent/Sekretariatsleder 
  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
01/21  Godkjenning av innkalling og sakliste 
   
Forslag til vedtak  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

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

 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
02/21  Innkomne brev, utsendelser og referatsaker 
   
Forslag til vedtak  
Innkomne brev, utsendelser og referatsaker tas til orientering. 
 
Vedtak 
Innkomne brev, utsendelser og referatsaker tas til orientering. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Innkomne brev 

Dato Avsender Innhold 
15.12.20 Nordland fylkeskommune RTP 2022-2033. Invitasjon til å komme med innspill om 

hovedutfordringer på transportområdet 

25.03.21 Nordland fylkeskommune Høring – Regional planstrategi for Nordland 2021 - 2024 
21.04.21 Nordland fylkeskommune Oppdrag 2 – Invitasjon til å komme med innspill om 

prioriteringer på transportområdet til RTP 2022-2033 

   

 
Utsendelser 

Dato Mottaker Innhold 
28.01.21 Nordland fylkeskommune Høringssvar - Anskaffelser av flyruter i Nordland 

28.01.21 Kommuner og 
næringsforeninger 

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

01.03.21 Nordland fylkeskommune Innspill - RTP 2022-2033, hovedutfordringer 

15.03.21 Partienes stortingsgrupper Reetablering av høyere utdanning på Helgeland 

19.03.21 Transport og 
kommunikasjonskomiteen, 
partienes stortingsgrupper og 
Nordlandsbenken 

Merknad til NTP 2022-2033 – ny lufthavn Mo i Rana 

07.04.21 Transport og 
kommunikasjonskomiteen og 
Nordlandsbenken 

Høringsinnspill: Meld. St. 20 (2020-2021) NTP 2022-
2033. Merknad til NTP 2022-2033 – Kortbanenettet på 
Helgeland og E6 Helgeland sør, ferdigstillelse  
og opsjonsparseller 

20.04.21 Transport og 
kommunikasjonskomiteen 

Vedrørende videokonferansehøring: Meld. St. (2020-
2021) Nasjonal Transportplan 2022-2033 

   

 
Andre referatsaker/interne saker 

Dato Innhold 
16.03.21    Støtteerklæring - Uttalelse i forhold til ln The Same Boat sin virksomhet på Helgeland 

17.03.21 Uttalelse – Havvind på Helgeland (Olje- og gassklynge Helgeland) 

14.04.21 Støtteerklæring – Campus Blå Folkehøyskole 

21.04.21 Statsforvalteren i Nordland, Vedr. klage på manglende journalføring 
23.04.21 Pressemelding – Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland – gledelige søkertall 

12.05.21 Leserbrev – Campus Blå Folkehøyskole, høye forventninger til Nordlandsbenken 

  



 
 

    

 

 
Protokoll 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

04.06.21   

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
03/21  Møteaktiviteter i komitéene og i eksterne utvalg 
   
 
Forslag til vedtak  
Orienteringene tas til etterretning.  
 

- Berit Helstad, medlem utvalg for samferdsel, representerer Helgelandsrådet i 

Jernbaneforum nord. 

 

- Elbjørg Larsen, leder utvalg for utdanning og kultur, representerer Helgelandsrådet i 

Kompetanseforum Helgeland 

 

- Eilif Trældal, leder (med virkning fra juni 2021), representerer Helgelandsrådet i Regionalt 

politiråd 

 
Representantene velges for inneværende valgperiode. 
 
Vedtak 
Orienteringene tas til etterretning.  
 

- Berit Helstad, medlem utvalg for samferdsel, representerer Helgelandsrådet i 

Jernbaneforum nord. 

 

- Elbjørg Larsen, leder utvalg for utdanning og kultur, representerer Helgelandsrådet i 

Kompetanseforum Helgeland 

 

- Eilif Trældal, leder (med virkning fra juni 2021), representerer Helgelandsrådet i Regionalt 

politiråd 

 
Representantene velges for inneværende valgperiode. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Saksutredning 
 
Kort orientering fra komitéene: 
 

- Arbeidsutvalget og komité/utvalg for helse 

o Det er avholdt tre AU-møter i 2021 – løpende saker, utgående skriv/uttalelser som 

vist i sak 02/21. 

o Som komité/utvalg for helse er det ikke gjennomført noen møter. Viser til 

orientering senere i møtet om arbeidet med Nye Helgelandssykehuset. 



 
 

    

 

 

- Komité/utvalg for samferdsel 

o Det er avholdt 7 møter i 2021. Nå pågående arbeidsmøter mht innspill RTP 2022-

2033 

o Avtale med MoN om leie av saksbehandlerressurs «samferdsel» er inngått og 

fungerer etter intensjonene. 

o Opplever korte tidsfrister, involvering og forankring i kommunene og det å få frem 

tydelige prioriteringer som utfordrende. 

- Komité/utvalg for næring 

o Planlegger med møte i august/september. 

o Deltakelse i arbeidet med etablering av et innovasjonsmiljø på Sør-Helgeland  

o Avtale med Nordland Bondelag og Helgeland Reiseliv (samarbeidsavtaler) 

 

- Komité/utvalg for utdanning og kultur 

o Ingen planlagte møter 

o Oppfølging av «struktursaken». Sekretariatet er i dialog med 

opplæringskontorene. (mulig samarbeidsavtale vedr. saksbehandlerressurs 

«videregående utdanning/lærlingeordningen») 

o Deltakelse i «Campus Nesna» prosjektet 

 

Kort orientering fra møter i eksterne utvalg: 

Helgelandsrådet har ikke formelt valgt representanter for ulike eksterne råd og utvalg. Med 

bakgrunn i diskusjoner i våre komiteer/utvalg og tidligere praksis har sekretariatet i dialog 

med leder foreslått representasjon beskrevet nedenfor 

- Jernbaneforum nord 

o Representant fra Helgelandsrådet er ikke formelt valgt. I vedtektene til 

Jernbaneforum nord står det at interkommunale politiske råd deltar med leder, 

eller den representant de selv velger. Det skal oppnevnes varamedlemmer. 

Komite for samferdsel har innstilt Berit Helstad, ordfører Bindal kommune til å 

representere Helgelandsrådet.  

o I tillegg møter ordfører i Vefsn kommune og ordfører i Grane kommune som 

representanter for «ordførere langs jernbanestrekningen». 

o 2 møter er arrangert senere tid, 2. desember 2020 og 16. april 2021 

- Kompetanseforum Helgeland 

o Kompetanseforum Nordland er etablert av Nordland fylkeskommune. Det er 

videre etablert tre regionale kompetansforumer, Kompetanseform Helgeland, 

Kompetanseforum Salten og Kompetanseforum Ofoten/Lofoten/Vesterålen. 

o 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. 

 

 

 



 
 

    

 

 

o Første møte ble arrangert 14. april på Teams. Sekretariatsleder representerte 

Helgelandsrådet i dette oppstartsmøtet. Etter sekretariatsleders vurdering bør 

Helgelandsrådet representeres av en politiker i dette fora. Eventuelt kan 

kommunene på Helgeland ved Helgelandsrådet og Indre Helgeland Regionråd i 

fellesskap stille med én politiker og én administrativ ressurs. 

o Det vil være naturlig at leder for komité/utvalg for utdanning & kultur representerer 

Helgelandsrådet. 

- Regionalt politiråd - Nordland 

o Helgelandsrådet ble invitert til å delta på et Temas-møte 25. september 2021, 

men ingen kunne delta på oppsatt møtetid. 

o Det er innkalt til et videomøte i forumet 9. juni 2021 

o Helgelandsrådet bør her kunne representeres ved leder. 

 

- Midt Skandia 

o Midt Skandia er en av Nordisk Ministerråds offisielle grensekomiteer hvor en av 

hovedoppgaven er å bidra til felles utvikling mellom Vãsterbotten og 

Helgeland/Nordland. Det er den enkelte kommune som er medlem i Midt Skandia og 

fra Helgeland er følgende kommuner medlemmer; Alstahaug kommune, Brønnøy 

kommune, Grane kommune, Sømna kommune og Vevelstad kommune, i tillegg til  

 

kommunen i Indre Helgeland Regionråd. Helgelandsrådet (Sør-Helgeland Regionråd 

for 2020) medlem som foretak/organisasjon. Årsmøte for 2020 er nylig avholdt. 

o Det er signalisert et ønske om at en eventuell videreføring av medlemskapene i 

MidtSkandia organiseres av Helgelandsrådet. Etter sekretariatets vurdering kan dette 

være en god løsning. Mye av arbeidet i MidtSkandia er prosjektorganisert og det er 

etablert et eget sekretariat på norsk side representert ved Rana Utvikling. 

o Den samlede deltakeravgiften for Helgelandsrådet sine 12 deltakerkommuner, samt 

sekretariatet, er for 2021 på kr 133 000. Beløpet er lagt inn i budsjettforslaget for 

2022. 

 

 

  



 
 

    

 

 
Protokoll 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
04/21  Regnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
   
 
Forslag til vedtak  
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet at fremlagt Årsmelding 2020 og Årsregnskap 
2020 fastsettes som Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2020, under 
forutsetning av en "ren” revisjonsberetning. 
 
Vedtak 
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet at fremlagt Årsmelding 2020 og Årsregnskap 

2020 fastsettes som Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2020, under 

forutsetning av en "ren” revisjonsberetning. 

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

Vedlegg:  - Årsregnskap 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 

  - Årsregnskap 2020 – Helgeland Regionråd IKS 

  - Budsjett 2020 med samlet regnskap 2020 og fondsoversikt –  

  Helgelandsrådet  

  - Årsmelding 2020 – Helgeland interkommunalt politisk råd 

 

Saksutredning 

I forbindelse med etableringen av Helgeland interkommunalt politisk råd og avviklingen av 

Helgeland Regionråd IKS og Sør-Helgeland Regionråd (sekretariatet), samt etablering av 

nye administrative rutiner for Helgelandsrådet (HIPR) er det for 2020 ført tre regnskaper for 

aktivitetene i regi av Helgelandsrådet i 2020. 

Det fremlagte årsregnskapet for Helgeland interkommunalt politisk råd er utført av Alstahaug 

kommune og beskriver aktiviteten i Helgelandsrådet fra om med april/mai 2020 og ut året. 

Aktiviteten for perioden januar – april/mai 2020 er synliggjort i regnskapene for Helgeland 

Regionråd IKS (HR IKS) og Sør-Helgeland Regionråd (SHR). Regnskap og årsavslutning for 

HR IKS og SHR er utført av henholdsvis Din Bedriftspartner AS og Brønnøy kommune. 

Aktiviteten i SHR er i all hovedsak lønnsutgifter og kontorutgifter for merkantil stilling i 

perioden januar – mai 2020.  

Alle regnskapene er revidert av Revisjon Midt-Norge 

Resultatregnskapet 2020 for Helgelandsrådet viser et underforbruk på kr. - 419 626. I dette 

beløpet ligger ett tilskudd på kr. 500 000 til prosjektet «Ny desentralisert sykepleierutdanning  

 



 
 

    

 

på Helgeland». Dette beløpet skal belastet det etablert Utviklingsfondet. Dette gir et «netto» 

underforbruk på kr. - 919 623. 

Resultatregnskapet 2020 for HR IKS viser et overforbruk på kr 2 863 462. I dette beløpet 

ligger en innbetaling av fremtidige pensjonsforpliktelser for HR IKS sine tidligere ansatte på 

kr. 1 909 343 og en tilbakebetaling til Helgeland vannassistanse (Nordland fylkeskommune) 

på kr 296 985. Dette gir et «netto» overforbruk på kr. 656 947. 

Fra HR IKS overførers den samlede egenkapitalen per 31.12.2020 på kr 8 012 943 til 

Helgelandsrådet. HR IKS har valgt et eget avviklingsstyre som vil behandle årsregnskap 

2020 og melder opphør av selskapet til Brønnøysundregistrene. 

Resultatregnskapet for SHR er per 28. mai 2020 ikke ferdigstilt. Her er bildet noe uoversiktlig 

da det har vært ulike aktiviteter underlagt den juridiske enheten SHR opp gjennom årene. 

Brønnøy kommune ferdigstiller i disse dager regnskapet og vil her synliggjøre aktiviteten 

tillagt sekretariatet i SHR for 2020. 

 

Konklusjon 

I denne sak er det kun årsregnskap 2020 for Helgeland interkommunalt politisk råd som skal 

behandles, og det som en innstilling til representantskapet. Det samlede underforbruket for 

2020 på kr. – 419 626 anbefales overført disposisjonsfond. 

Fra HR IKS overfører oppspart egenkapitalen på kr. 8 012 943 per 31.12.2020 til 

Helgelandsrådet når avviklingsstyret behandler årsregnskap 2020 og melder selskapet 

opphørt. Det er her ingen bevegelser i 2021. 

Resultatregnskapet 2020 for SHR (sekretariatet) vil mest sannsynlig ikke påvirke resultatet. 

Det er her en forventning om at regnskapet vil gå i balanse. Det er her ingen bevegelser i 

2021. 

Sekretariatet vil når regnskapene er stadfestet i representantskapene for HIPR, SHR og HR 

IKS (avviklingsstyre) utarbeide et forslag til oppsett for Helgelandsrådet sine ulike fond. Et 

utkast til oppsett er vist i sak 05/20 Budsjett 2022. 

 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
05/21  Budsjett 2022 – Helgeland interkommunalt politisk råd 
 
   
Forslag til vedtak  
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte 
budsjettforslaget for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 588 630, med den inndekning 
som foreslått. 
 
Vedtak 
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte 

budsjettforslaget for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 588 630, med den inndekning 

som foreslått. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vedlegg: Budsjett 2022 med regnskap 2020 med kostnadsfordeling - Helgeland interkommunalt politisk råd 

Saksutredning 
 
Tilskuddet på kr. 2 788 630 fra medlemskommunen for 2021 er anbefalt uendret for 2022. 
Tilskuddet er basert på at 20 % er et fastbeløp likt per kommune, og hvor 80 % er per 
innbygger i kommunene per 01.01.2021, dette iht. vedtektene.  
 
Det fremlagte budsjettforslaget for 2022 har en kostnadsramme på kr 3 588 630 og tar høyde 
for drift av sekretariatet med 1,5 årsverk, kostnader til konsulentbistand/frikjøp fra 
kommune/samarbeidspartner, kostnader relatert til arbeidsutvalgsmøter samt eventuelle 
andre mindre møter. Det er også lagt inn et mindre beløp (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. I 
budsjettforslaget for 2022 er medlemskontingent for kommunenes deltakelse i 2022 lagt inn 
med et beløp på kr 135 000.  
 
Konferansen Offshore Nordland ble avlyst i 2020 og nå i 2021, men det planlegges med 
gjennomføring i 2022. Konferansen har tidligere vært en viktig inntektskilde, men slik 
sekretariatet opplever arbeidet med å arrangere konferansen er dette meget ressurs 
krevende. Det har derfor pågått et arbeidet med å finne relevante og «riktige» 
samarbeidspartnere som også 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 
2022 er satt til kr. 50 000. 
   
Budsjettforslaget for 2022 balanseres uten bruk av egenkapital/fond. 
 



 
 

    

 

 
Fondsavsetting 
 
I forbindelse med diskusjonen om finansiering av prosjekter/fondsavsetting ble følgende 
anbefaling gjort av rådmannsforumet i sak 05/20 16. september 2020: 

- Rådmannsforumet anbefaler at det fremtidige budsjettarbeid for Helgelandsrådet 

gjennomføres som i dag. Med hensyn til finansiering av prosjekt/fondsavsetting anbefales 

det at dette legges inn i det ordinære arbeidet med årsbudsjett og økonomiplanarbeidet i 

kommunen. 

 
Sekretariatet har startet med dette arbeidet og vil presenter et forlag til løsning for 
arbeidsutvalget. Dette arbeide må også ses i sammenheng med revidering av 
Samarbeidsavtalen da det i samarbeidsavtalen beskrives hvordan samarbeidet finansieres. 
 
  
Konklusjon 
Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet å tilslutte seg prinsippene med det fremlagte 
budsjett for Helgeland interkommunalt politisk råd 2022, med en total kostnadsramme på kr 
3 588 630, med den inndekning som foreslått.  
 
En sak om finansiering av prosjekter og fondsavsetting og revidering av samarbeidsavtalen 
vil bli lagt frem for Helgelandsrådet til møte i september, med mål om kommunal behandling 
høsten 2021. 
 
 
  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
06/21  Høring – Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan 

Mayen (2022-2027).  
 

Orientering ved Sondre Stryken, vannområdekoordinator Bindalsfjorden - 
Velfjorden, Vefsnfjorden - Leirfjorden 

   
 
Forslag til vedtak  
Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales: 
«Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan 
for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen  
(2022-2027)». 
 
Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt 
høringssvar. 
 
Vedtak 
Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales: 
«Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan 
for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen  
(2022-2027)». 
 
Høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt 
høringssvar. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vedlegg:  - Innspill fra kommunen 

  - Høringssvar fra Helgeland interkommunale politiske råd (Helgelandsrådet) - Regional plan for          

  vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2022-2027) 

 

Bakgrunn 

Gjeldende regionale vannforvaltningsplan oppdateres nå for planperioden 2022 - 2027. 

Utkast til regional vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram og handlingsprogram 

legges ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er 31. mai 2021. Helgelandsrådet har 

fått utsatt frist til 4. juni 2021. 

Plandokumentene har vært jobbet frem i samarbeid med både lokale, regionale og statlige 

myndigheter gjennom et vannregionutvalg og et arbeidsutvalg. I tillegg har det vært 

gjennomført ulike arbeidsmøter og konferanser om ulike tema i forbindelse med oppdatering 

av planen. 



 
 

    

 

Om plandokumentene 

Den regionale planen beskriver hvordan vannmiljøet og vannressursene i vannregionen skal 

forvaltes i kommende planperiode (2022-2027). Kunnskap om miljøtilstanden i dag og hvilke 

tiltak som trengs for å forebygge, forbedre eller gjenopprette tilstanden der dette er 

nødvendig er beskrevet på et overordnet nivå. 

I tråd med vannforskriften fastsetter planen miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, 

kystvann og grunnvann. Miljømålene skal sikre en helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk 

av vannet og beskriver miljøtilstanden som skal oppnås i planperioden 2022-2027, eller 

senere. Målene er styrende for videre forvaltning og planlegging i fylket vårt. 

Kort om høringen 

Fylkesrådet i Nordland har vedtatt å legge utkast til vannforvaltningsplan med tilhørende 

tiltaksprogram og handlingsprogram ut til høring og offentlig ettersyn. 

Høringsbrev og høringsveileder kan lastes ned her:  

https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/horing/horingsdokumenter 

 

Høringssvar 

Høringssvaret fra Helgelandsrådet er utarbeidet av Sondre Styrken, vannområdekoordinator 

Bindalsfjorden – Velfjorden – Vefsnfjorden – Leirfjorden. 

Det er mottatt innspill fra Vefsn, Grane, Bindal og Sømna kommuner. (se vedlegg) 

 

Konklusjon 

Helgelandsrådet tilslutter seg innholdet og konklusjonen i vedlagt høringsuttales 

«Høringsuttalelse til vannforvaltningsplan – Helgelandsrådet». 

Utarbeidet høringsuttalelsen oversendes Nordland fylkeskommune som Helgelandsrådet sitt 

høringssvar.  

https://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/horing/horingsdokumenter


 
 

    

 

Innspill fra kommunene til høringsuttalelse 

 

Vefsnfjorden/Leirfjorden 

Vefsn  

Har hatt interne møter på rådhuset og daglig kontakt med de ulike faggruppene. 

Grane 

Etter min vurdering vil det viktigste for Grane kommune være å få gjennomført en kartlegging 
av spredte avløp. Sannsynligvis gjelder ikke dette mange eiendommer, men ved innsamling 
av slam registrerer vi at det er eiendommer som ikke er med på denne ordningen. Det betyr 
sannsynligvis at det finnes avløp som ikke har godkjenning. Dvs. hovedmålet må være 
kartlegging og gjennomføring av tiltak for spredte avløp. 

Når det gjelder kommunale avløp og renseanlegg er det behov for fornyelse av noen få. Om 
det skal legges ressurser i en avløpsplan er jeg ikke sikker på. Kommunen har i så fall ikke 
ressurser til å utarbeide en omfattende plan selv. Det er nettopp iverksatt et nytt 
kloakkrenseanlegg på Trofors, og behovet for fornyelse av anlegg gjelder Svenningdal og 
Fiplingdal.  

Når det gjelder forurensing fra landbruket anses ikke dette som et problem. Det er pr. i dag 
ca. 35 aktive gårdsbruk med husdyr, og forurensningsproblematikken rundt disse er etter vår 
oppfatning liten. 

 

Bindalsfjorden/Velfjorden 

Bindal 

Har hatt et internt møte med «arbeidsgruppen» etter en rask gjennomgang av det faktaarket 
du oversendte. Bindal har vel ikke de helt store utfordringene hvis vi ser bort fra spredte 
avløp. 

Vår agenda i forhold til innspill er: 

- Revisjon eller rettere sagt utarbeid ny Vann & Avløpsplan for Bindal kommune. 

- Kartlegging av spredte avløp. En stor jobb som er i startfasen 

- Har en plan om å få på plass et tilsyn vedr. nye byggesaker mm. 

Ut over dette ble det diskutert de utfordringen vi har i forhold til landbruket og fastholder de 
tiltak som er nevnt under punkt 4.1. I tillegg vil vår nye landbruksminister Anders se nærmere 
på landbrukssektoren om det er noe mere å tilføye – evt. justeringer. 

For øvrig regner vi med at ditt høringssvar (felles for hele vannregionen) til Helgelandsrådet 
oversendes kommunene når det foreligger.  

Ut over dette har vi ingen tilføyelser. 

Sømna 

Har gjennomført egen høringsuttalelse, Sømna sitt svar er tatt med i min vurdering til en 
felles høringsuttalelse. 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 
Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
07/21 Orientering - Helgelandsrådet sin deltagelse i prosjekter 
 
 
Forslag til vedtak  
Orienteringene tas til etterretning.  
 
 
Vedtak 
Orienteringene tas til etterretning.  
 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Saksutredning 

 

- Skape attraktiv, inkluderende og bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet 

o Orientering ved prosjektleder Roy Skogsholm 

 

- Kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – 

Sandnessjøen 

o Orientering ved leder av arbeidsgruppen Kalle Tysnes 

o Se sak 09/21 Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering 

av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 

 

- Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland 

o Orientering ved prosjektleder Silje Paulsen 

 

- Nye Helgelandssykehuset 

o Orientering ved leder, Peter Talseth 

 

- Utvikling av Helgeland Rehabilitering  

o Målsettingen i utviklingsprosjektet er å sikre at alle deltakerkommunene har 

forsvarlige spesialiserte rehabiliteringstjenester til innbyggerne slik at de ivaretas 

både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. På den måten blir bruker satt i 

fokus, og samarbeidende kommuner må samarbeide om fag og praktisk 

oppfølging av bruker både under og etter re-/habiliteringsperioden. 

o Helgelandsrådet får en bred orientering om prosjektet i neste møte 23. - 24. 

september 



 
 

    

 

 

 

- Lam fra Helgeland 

o Mulighetsstudiet I regi av tidligere Sør-Helgeland Regionråd er nå videreført i et 

hovedprosjekt. Det er etablert to selskap, NorthLamb AS og Helgelandslam SA, 

hvor det er ansatt en daglig leder/prosjektleder. 

o Komite for næring har i sitt sist møte (november 2020) gitt sekretariatet i oppdrag 

å avtale et møte, eller etablere videre samtaler, med daglig leder.  

 

- Sustainable Transport in MidtSkandia – STIMS 

o Prosjektets formål er å forberede grenseregionen Midtskandia (Västerbotten – 

Helgeland) for en tidlig implementering av ny teknologi for elfly og fossilfrie 

tungtransporter. 

o Prosjektet er i oppstartsfasen og er nå delt opp i to prosjekter; et «elfly-prosjekt» i 

regi av Kvarkenrådet og et «fossilfrie tungtransport-prosjekt» i regi av 

MidtSkandia. 

o Helgelandsrådet sin deltagelse er i samarbeid med Indre Helgeland Regionråd 

gjennom medlemskapet i MidtSkandia. Øvrige prosjektdeltakere er Västerbotten 

og Nordland fylkeskommune. 

 

- Samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov 

o Dette er et forprosjekt som vil bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer 

for samordning av lokale og turistrelaterte transportbehov i Nordland og 

Arkhangelsk region i Russland. Slikt kunnskapsgrunnlaget vil bidra til bedre 

samordning av transportbehov, reduksjon av klimagassutslipp fra transportsektor 

og bidra til bærekraftig utvikling av lokalsamfunn og reiselivsnæring. Kunnskapen 

skal brukes av forskningsmiljøer og partnere for å utvikle en FOU-søknad. 

o Prosjekteier er Nordlandsforskning. Øvrige prosjektdeltakere er Lofotrådet, 

Destinasjon Lofoten og Nordland fylkeskommune. 

o Torhild Haugann har deltatt på ett intervju ifm kunnskapsinnhenting. 

 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
08/21  Ekstrabevilgning – prosjekt «Nye Helgelandssykehuset» 

 
Forslag til vedtak  
Kostnadene for memo levert av Oslo Economics AS i forbindelse med arbeidet med Nye 
Helgelandssykehuset i regi av de 11 samarbeidende ordførerne belastes Helgelandsrådet - 
utviklingsfondet. 
 
Træna kommune reserverer seg fra vedtaket. 
 
Vedtak 
Kostnadene for memo levert av Oslo Economics AS i forbindelse med arbeidet med Nye 
Helgelandssykehuset i regi av de 11 samarbeidende ordførerne belastes Helgelandsrådet - 
utviklingsfondet. 
 
Træna kommune reserverer seg fra vedtaket. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Saksutredning 
 
Arbeidsutvalget vedtok i sak 10/20 HSYK 2025 – Organisering og finansiering av det videre 
arbeid, følgende: 

- Det anbefales at den administrative ressursen i forbindelse med de 12 kommunenes 

arbeidet med HSYK 2025 tilføres en kapitalbase på kr 1 500 000. Kostnaden fordeles 

deltakerkommunen med kr 24,25 per innbygger, samlet kr 1 000 000. Kr 500 000 

belastes regionrådets frie egenkapital. 

- Bindal kommune frigjøres fra finansieringen, og Hattfjelldal kommune forespørres om 
deltakelse.  

- MoN bes om å utarbeide et budsjett med en oversikt over hovedaktiviteter for det planlagt 
arbeidet. Sekretariatet bistår i dialogen med deltakerkommunen. 

- Grunnlaget for det videre arbeidet er vedtaket fra foretaksmøtet 27. januar 2020 i Helse 
Nord RHF, Helgelandssykehuset 2025 – struktur og lokalisering. 

(Træna kommune reserverte seg fra å delta i dette samarbeidet)   

 

De samarbeidende ordførerne fra de 11 kommunen har i forbindelse med dette arbeidet nylig 

fått levert et meno fra Oslo Economcis AS og anbefaler ovenfor Helgelandsrådet at 

kostnadene belastes Helgelandsrådet. 



 
 

    

 

 

Konklusjon 

Helgelandsrådet bevilger kr. 200 000 til betaling av memo levert av Oslo Economics AS. 

Beløpet belastes utviklingsfondet prosjekt «Nye Helgelandssykehuset». 

  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
09/21  Søknad om støtte til arbeid med kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri 

FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 
   
 
Forslag til vedtak  
Fondsstyret (Helgelandsrådet) bevilger kr. 300 000 (kr. 100 000 og kr. 200 000 fra 
henholdsvis Utviklingsfondet og Samferdselsfondet til arbeidet med innhenting av kunnskap 
for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til 
søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.  
 
Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og 
kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandsrådet 
har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.  
 
Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad 
kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.  
 
Helgelandsrådet bes få én plass i styrings-/referansegruppen i prosjektet. 
 
Vedtak 
Fondsstyret (Helgelandsrådet) bevilger kr. 300 000 (kr. 100 000 og kr. 200 000 fra 
henholdsvis Utviklingsfondet og Samferdselsfondet til arbeidet med innhenting av kunnskap 
for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen, i henhold til 
søknad og fremlagte budsjett med finansieringsplan.  
 
Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og 
kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandsrådet 
har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.  
 
Det forutsettes positive vedtak i kommunestyrene til Brønnøy kommune, Vevelstad 
kommune og Alstahaug kommune om medfinansiering og prosjekteierskapet.  
 
Helgelandsrådet bes få én plass i styrings-/referansegruppen i prosjektet. 
 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vedlegg: - Søknad om støtte til arbeid med innhenting av kunnskap for realisering av ferjefri FV17 SSJ-

BRS 

- Protokoll AU-sak 17/21 og KS-sak 23/21 -  Søknad om støtte til arbeid med 

kunnskapsinnhenting for realisering av ferjefri FV17 Brønnøysund – Vevelstad – Sandnessjøen. 

 
 
 
 



 
 

    

 

 
Saksutredning 
 
Det vises protokollen fra AU-sak 05/21, HS-sak 19/21 og til søknad om støtte til arbeidet med 
innhenting av kunnskap for realisering ferjefri FV17 Brønnøysund – Sandnessjøen fra 
november 2020, og vedtak i komite/utvalg for samferdsel i sak 04/21, 19/21 og 23/21. 
 
Komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget som innstillende organ til fondsstyret 
(Helgelandsrådet) stiller seg positiv til søknaden om støtte til arbeidet med innhenting av 
kunnskap for realisering av en ferjefri forbindelse mellom Brønnøysund, Vevelstad og 
Sandnessjøen.  
 
Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandsrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og 
kr. 600 000 fra samferdselsfondet. I henhold til våre vedtekter er det Helgelandsrådet som er 
fondsstyrer for begge fondene, etter innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og 
arbeidsutvalget for henholdsvis samferdselsfondet og utviklingsfondet. 
 
Som beskrevet i søknaden har dette prosjektet sitt utspring fra fylkestingssak TF 010/2017 
datert 20.02.17, samt invitasjon fra Sør-Helgeland Regionråd datert 18. juni 2018 til Brønnøy  
kommune, Vevelstad kommune og Alstahaug kommune, som alle har bekreftet sin 
deltagelse i prosjektet. 
 
Med henvisning til vedtektene for Helgelandsrådet sine to fond skal deltakerkommunenes 

egenandel utgjøre minimum 20 % av prosjektkostnadene. Det vil si at av en totalramme i 

prosjektet på kr. 2 350 000 skal kommunenes samlede andel utgjøre minimum kr. 470 000. 

Det er da ikke tatt stilling til om dette er utelukkende økonomisk bidrag eller bestående av en 

andel arbeidsinnsats. I henhold til søknaden utgjør kommunenes samlede bidrag kr. 

370 000, ca. 15 % av prosjektkostnaden. Som det fremkommer av finasieringsplanen 

planlegges det også med økonomiske bidrag fra Nordland fylkeskommune, Statens 

vegvesen og industri, næringslivs og andre organisasjoner.  

I søknaden er det estimert en egeninnsats på ca kr. 400 000 som ikke er innarbeidet i 

finasieringsplanen. Om dette er fra deltakerkommunene, eller fra flere av bidragsyterne 

fremkommer ikke. Det å synliggjøre egeninnsastsen er viktig og vil være en vesentlig faktor 

mht en søknad til Nfk, og bør derfor tydeliggjøres bedre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

 

 
Tabell: Budsjett/finansieringsplan 
 
 

 
 
 
Det er slik sekretariatet opplever det et ønske fra arbeidsgruppen å få etablert 
prosjektarbeidet på lik måte som det pågående arbeidet med fastlandsforbindelsen 
Herøy/Dønna – Alstahaug. Dette er en organisering som ser ut til å fungere godt og som 
også legger til rette for en god forankring i kommunene, i lokalt/regionalt næringsliv, samt 
hos Nordland fylkeskommune. 
 
Det som sekretariatet anser som viktig nå er å få forpliktende vedtak i de tre deltagende 
kommunene (kommunestyrene) slik at kommunene formelt kan ta på seg rollene som 
prosjekteiere. Videre vil dette være et viktig signal til lokalt/regionalt næringsliv og Nordland 
fylkeskommune om å bidra inn i prosjektarbeidet. Et positivt vedtak i Helgelandsrådet vil 
også være en viktig forutsetning for det videre arbeidet med prosjektet. 
 
Det at deltakerkommunen tar rollen som prosjekteier er en endring i forhold til 
fastlandsprosjektet hvor Helgeland Regionråd IKS var prosjekteier på vegne av de 
deltagende kommunene. Nå som Helgelandsrådet er organisert som et interkommunalt 
politisk råd anser sekretariatet at rådets rolle blir av en mer overordnet politisk karakter og at 
ledelsen og det operative ansvaret for prosjektarbeidet utøves av prosjekteierne, i dette 
tilfelle de tre søkerkommunene.  
 
For Helgelandsrådet vil en samlet prosjektstøtte på kr. 800 000 utgjøre et betydelig beløp da 
vår to fond ikke får påfyll av frisk kapital. Sekretariatet vil legge frem forslag til fondspåfyll for  
Helgelandsrådet ifm arbeidet med budsjett 2022, etter dialog og anbefaling fra 
rådmannsforumet. Men det kan nå ikke forskutteres at rådet vil få ytterligere tilskudd fra 
deltakerkommunen utover drift av sekretariatet.  
 
Saldoen på våre to fond er per 01.05.21; 

- Samferdselsfondet; kr. 3 782 799 

- Utviklingsfondet; 2 250 000 (estimert beløp, eksakt beløp når regnskap 2020 for HR IKS, 

Sør-Helgeland Regionråd og Helgelandsrådet er revidert)   

 

Kunnskapsinnhenting for realisering ferjefri FV17 - i tråd med bl.a. Nordland Fylkeskommunes vedtak,  FT010/2017
Forprosjektets varighet 01.1.2021-31.12.2022 (ca 18 mnd)

PROSJEKTKOSTNADER 2021 2022 TOTALT KOMMENTARER

Administrasjon, kontorhold og prosjektregnskap 30 000                     20 000                     50 000                         Prosjektet eies av kommunene Vevelstad, Alstahaug og Brønnøy

Dialogmøter, konferanser og oppfølging 60 000                     40 000                     100 000                      Involvere politikere, organisasjoner, fastboende og næringsaktører

Prosjektstyret,styrings-,  ressurs- og referansegrupper 60 000                     60 000                     120 000                      Styringsgruppe, ressurs- og referansegruppe

Prosjektledelse, koordinering og rapportering 450 000                   400 000                   850 000                      Prosjektleder og -koordinator i samspill med styrings- og ressursgruppe

Reisekostnader 90 000                     60 000                     150 000                      Befaringer, innleide ressurser, møter/konferanser

Innleie bistand - utredninger, analyser og kalkyler 600 000                   300 000                   900 000                      Teknologi, økonomi (finansiering), meteorologi, miljø og bærekraft

Presentasjoner og design 60 000                     80 000                     140 000                      Kommunikasjonsstrategi og -plan

Diverse prosjektkostnader - uforutsette kostnader 20 000                     20 000                     40 000                         

Sum prosjektkostnader 1 370 000                980 000                   2 350 000                   

FINANSIERINGSPLAN
Helgelandsrådet - næringsfondet og 100 000                   100 000                   200 000                      

Helgelandsrådet - samferdselsfondet 300 000                   300 000                   600 000                      

Kommunene Alstahaug, Vevelstad og Brønnøy 175 000                   175 000                   350 000                      Direkte berørte kommuner - og styringsgruppe for prosjektet

Statens Vegvesen og

Nordland Fylkeskommune 250 000                   250 000                   500 000                      Ressurser og prioriterte arbeidsoppgaver

Industri- og næringsliv samt organisasjoner 360 000                   340 000                   700 000                      Koordinering ANF og BNF samt NHO/LO, olje og gassklynge Helgeland mv

Sum finansiering 1 185 000                1 165 000                2 350 000                   Finansieringsplan går over to budsjett- og regnskapsår

BUDSJETT 2021-2022 - FORBEREDENDE ARBEID OG SAKSUNDERLAG TIL BESLUTNINGSPROSESSER



 
 

    

 

 
 
Konklusjon 
 
Prosjektet ansens som et viktig prosjekt for de tre deltagende kommunen og for 
Helgelandsrådet, og det er lagt opp til en organisering og arbeidsform som Helgelandsrådet 
er fortrolig med. Det er her mulig å også hente ut synergier ved å samhandle med det 
etablerte prosjektarbeidet fastlandsforbindelse Herøy/Dønna – Alstahaug. 
 
Det søkes om totalt kr. 800 000 fra Helgelandsrådet, hvor kr. 200 000 fra utviklingsfondet og 
kr. 600 000 fra samferdselsfondet. Dette utgjør 34 % av de totale prosjektkostnadene. 
Kommunenes andel i henhold til fremlagte finansieringsplan er på kr 370 000, noe som 
utgjør ca. 15 % av prosjektkostnaden. I tillegg er det synliggjort en uspesifisert 
arbeidsinnsats tilsvarende ca. kr 400 000.  
 
I henhold til vedtektene er det Helgelandsrådet som er fondsstyrer for begge fondene, etter 
innstilling fra komite/utvalg for samferdsel og arbeidsutvalget for henholdsvis 
samferdselsfondet og utviklingsfondet.  
 
Sekretariatet vurderer at søknaden er innenfor de retningslinjer som er satt av 
Helgelandsrådet med unntak av egenfinansieringen som er på kun 15 % av 
prosjektkostnadene. Sekretariatet vil gå i dialog med arbeidsgruppen for å få synliggjort hvor 
stor andel av finansieringen som kan legges inn som arbeidsinnsats. Dette både fra 
deltakerkommunene, Helgelandsrådet og fra Nordland fylkeskommune/Statens vegvesen. 
 
Da Helgelandsrådet per dags dato ikke har en avklaring på om fondene får påfyll av frisk 
kapital fra deltakerkommunen og at det samlede beløpet anses som stort i forhold til andre 
bidragsytere i prosjektet, anbefales det å bevilge kr. 100 000 fra Utviklingsfondet og kr. 
200 000 fra Samferdselsfondet, i første omgang.  
 
Eventuell endringer i beløpenes størrelse og fordelingen mellom arbeidsinnsats og 
kontantbidrag kan avtales nærmere når øvrige bidragsytere er på plass og Helgelandsrådet 
har en avklaring på hvordan Samferdsels- og Utviklingsfondet får tilført frisk kapital.  
  



 
 

    

 

 
 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgelandsrådet 

04.06.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
10/21 Eventuelt 
 
 
Ingen innkomne saker. 
 
Innstilling 
 
 
Vedtak 

 

 

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

 

Kommende møter: 

- Juni/august  Møter Utvalg for samferdsel – RTP, prioriteringer. Innspillsfrist

    1. september 2021 

- 24. juni   Representantskapet Helgeland interkommunalt politisk råd 

- 30. juni   Arbeidsutvalget - Møte med fylkesrådet 

- August/september Møte i Utvalg for næring 

- 23. – 24. september: Helgelandstinget 

o Helgelandsrådet 

o Ekstraordinært møte i representantskapet 

o Utvalgsmøter (?) 


