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1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Årsregnskap 2020 - Helgeland interkommunalt poliiisk råd
3. Budsjett 2022 - Helgeland rnlerkommunalt po itisk råd
4. Valg av eder og nestleder tll tepresentantskapet
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Vel møtt.

IVen vennlig h sen

Peter Talseth (s gn )
Leder

Stig Sørra (sign.)
Sekretariatsleder



Helgelandsrådet
-rt!l\llgluo§

Saksfremlegg

Utvalg: Representantskapet
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Forslag til vedtak
lnnkallingen og sakslisten godkjennes.
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Saksfremlegg

LJlvalg:
Møtedato:
Saksbehandler:

Representantskapet
30 06 21

Stlg Sørra

Saksnr.
02t21

Tittel
Arsregnskap 2020 - Helge and interkommunalt politisk råd

Forslag tilvedtak
Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap for 2020 og årsberetning 2020
godkjennes.

Vedtak

Vedlegg:
Årsregrskap 2020 - Helgeland nlerkomnrunalt po lisk råd

- Årsbereln ng 2020 - Helgeland nierkomrnunalt po ilisk råd
- Uavhengig revisors beretfing Rev ston IVidlNorge SA

lnnstilling fra Helgelandsrådet i HR-sak 04/21 - Regnskap 2020 - Helgeland
interkommunalt politisk råd:

- Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet at frem agt årsberetning 2020 og
årsregnskap 2020 fastseites soni Helgeland interkommunalt politisk råd sitt regnskap
for 2020, under forutsetning av en "ren" revislonsberetn ng

Saksfremlegg

lforbindelse med etableringen av Helgeland nterkommunali politisk råd og avv klingen av
Helgeland Regionråd IKS og Sør-Helgeland Regionråd (sekretar atet), samt etablerrng av
nye administratlve rutiner for Helgelandsrådet (HIPR) er det for 2020 ført tre regnskaper for
akt vitetene i regi av Helgelandsrådet i 2020.

Det fremlagte årsregnskapet for Helgeland interkommunalt po tisk råd er utført av Alstahaug
kommune og beskriver akt viteten I Helgelandsrådet fra om rned aprll/mai 2020 og ut året.

Aktivlteten for perioden januar - apr /mai 2020 er syn ggjort i regnskapene for Helgeland
Regionråd IKS (HR IKS) og Sør-Helgeland Reg onråd (SHR). Regnskap og årsavslutning for
HR IKS og SHR er utført av henholdsvis D n 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 .ev ded av Revisjon Nlidt Norge
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Resultatregnskapet 2020 for Helge andsrådet viser et underforbruk på kr. - 4'19 626. I dette
beløpet ligger ett tilskudd på kr. 500 000 til prosjektet «Ny desentraliseri sykepleierutdanning
på Helgeland». Dette beløpet skal belastet det etablert Utviklingsfondet. Dette gir et «netto»
underforbruk på kr - 919 623.

Resultairegnskapet 2020 for HR IKS viser et overforbruk på kr 2 863 462. I dette beløpet
ligger en innbetaling av fremtidlge pensjonsforpliktelser for HR IKS sine tidiigere ansatte på

kr. 1 909 343 og en tilbakebetaling til Helge and vannassisianse (Nordland fylkeskommune)
på kr 296 985. Dette gir et «netto» overforbruk på kr. 656 947.

Fra HR IKS overfØrers den samlede egenkap ta en per 31 12.2020 pa kr 8 012 943 til
Helgelandsrådet HR IKS har valgt et eget avviklingsstyre som vil behandle årsregnskap
2020 og rneider opphØr av selskapet ti Brønnøysundregistrene.

ResuLtatregnskapet for SHR er per 8. juni 2020 ikke ferdigst t Her er b det noe uoversiktllg
da det har vært ulike aktiviteter underlagt den juddiske enheten SHR opp gjennom årene.
BrønnØy koryrmune ferdigstiller i d sse dager regnskapet og vil her syn ggjøre aktiviteten
tilLagt sekretariatet i SHR for 2020.

Konklusjon

I denne sak er det kun årsregnskap 2020 for Helgeland interkommuna t politisk råd som skal
behandles. Det sam ede underforbruket for 2020 på kr 419 626 anbefales overført
dlsposisjonsfond.

Fra HR IKS overfører oppspart egenkapita en på kr 8012943pet31.12.2020ti|
He gelandsrådet når avviklingsstyret behandler årsregnskap 2020 og melder selskapet
opphørt. Det er her ngen bevegelser i 2021.

Resultatregnskapet 2020 for SHR (sekretariatet) v mest sannsyn g ikke påvirke resultatet
Dei er her en forventning om at regnskapet v gå i ba anse Det er her ingen bevegelser i

2021

Sekretariatet vil når regnskapene er stadfestet representantskapene for HIPR SHR og HR
iKS (avvlklingsstyre) utarberde et forslag til oppsett for Helgelandsrådet srne ulike fond. Et
utkast til oppseit er vist i sak 05/20 Budsjett 2022.
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Økonomisk oversiht d rift

lnntekts- og formuesskatt

Andre skatteinntekter
Andre overløringer og tilskudd fra staten
Overføri.eer og tilskudd fra andre

Salss- os lei6inntekter

Regrskåp Rec.budsjoppr.bsdsjett Regnskap
2020 2020 2020 2019

2 567 013 2 500 000 2 500 000

Sum driftsinntekter

Kjøp av va rer og tlenester
Overiø.ins oE ti skudd ti andre

2 566996

152 569
771624
546 755

2 500 000

279 605
947 000

30 000

2 500 0oo

279 645
947 000

30 000

Gevinst og tap på fin.omløpsmider

2135 92a

241

11723

2547 455 2 547 455

100 000 100 000

Netto fjhåhsutgifter

Motpost avskrivninger

-11442 100 000

Netto driftsresultat

Oisp. eller d€kninA av netto driftsresultåt:
ov--rførinEt nvesterlhC
Netto avs. t I el er bruk .v b!ndn." driftsfond
Netto .vs. t L el år bruk av d sposisjonsfoid
Bruk .v tidl gere års mindretorbruk
Deknins.v tidl sere års merforbruk

419 626 52145

4L9 626

52 L45

-r, io,-52 745

sum disp. eller dekning av netto driftsresult.

Fremført ti nndeknihg s--nere: r (merforbr

-419 626 52 745 s2145



Oversikt drift

1O1OO LøNN FASTE STILLINGER

1O509 ANNEN LøNN OG TREKKPTIKTIG GODTG]C
1O9OO ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP

1O902 KOLLEKTIV ULYK(E. OG GRUPPELIV
1O905 PENSIONSINNSKUDD OG TREKKPL, FORSI

1O990 ARSEIOSGIVERAVGIFT
11OOO KONTORUTGIFTER
11001 FAGITTTERATUR/T| DsS t(R tFT
11151 KOSTUTGIFTER VED KURS/OPPLÆR!NG
11204 VFI FFRD§TIITA(

i. 1130o TELEFoN, MoBILTELEFoN
11302 PORTO
11303 BANKGEBYR

113O4 ED B.DR I FTSUTGI FTER

11306 øREAVRUNDtNG
11400 MARKEDSFøRING, ANNONSER
114O1 GAVER

11402 REPRESENTASJON

115O0 KURS ANSATTE

11501 MøTER/(URS VI DEREFAKTURERES

11502 STYREMøTER
1160O OPPGAVEPL, REISEUTGIFTER

11601 OPPGAVEPL. SKYSS/KOSTGODTGJ,
11602 OPPGAVEPL. KILOMETERGODTGJøRELSE
11709 REISEUTGIFTER (I«KE OPPGAVEPLl KTIGE)
11800 STRøM
11450 FORSIKRING
11851 YRKESSKAOEFORSI KRI NG/ULYKKEFORSIKI
1190O HUSLEIE

11952 KONTINGENTER
12OOO INVENTAR
12001 EDB.ANSKAFFELSER

1220O LEIE MAS(INER
12201 ANNEN LEIEKOSTNAD
12202 LEIE DATASYSTEMER

12600 RENHOLD
13500 REVISIONSHONORAR
13501 REGNS(APSHONORAR
1350A ANORE HONORARER
14290 MVA UTENFOR MVA LOVEN
14701 PROS]EKTsTøTTE
15OOO RENTER

15400 AVSETNING TILDISP, FOND

2020

-?16 473 {
2 971r'

112 3O7 '/

a09v
39 453v
23 310 ø

460'.
122 t

1036y
1036.1

6 O49 \/
11981v

204 |
40 ao4v
11727'r

4 510 'r
49 332 /

262 31,6

3 0507

417 r'

3 051v
4 7-33 4

2207V
257441

-419'

33 429 |
12 565t

36 946r
4 606v

723 726v
46 73Sv

500 000i,
L\123V

419 626

Buds(end)
zo20

! 2?6 250

210 000
3 500

66105
19 5-OO

16 000
1 000
7 000

80 000

20 00r)

30 000
90 000

150 000
60 000
12 000

3 000
a5 000
25 000

1 000

70 000
10 000
12 500

8 000
15 000

3 000
45 000
20 000
1a 500
60 000
30 000

2019

SUM UTGIFTER 2 567 277 2 547 aSS

1



16211 PURREGEBYR

17290 MOMSKOMP PÅLøPT I DR FTSREGNSKAPTI

17509 OVERFøRINGER FRA (OMMUNER

17707 KONFERANSE NNTEKTER

17708 VIDEREFAKIIJRERIE NNTEKIER

19OOO RENTER AV BANK NNS(UDD
19]OO BRUK AV NETTO DR]FTSRESULTAT

2020

46 754
-2 25A OOO

-262 37A
2AL

Bud(end)
202(,

-2 258 000
92 000

-1S0 000
100 000
52145

2079

SIJM INNTEKTER -2 567 277 -2 547 855
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EIENDELER:

Anlerrsmidler
Varige driftsmidler
Faste eiendommer og a nlegg
Utstyr, maskiner og transportmid er

Finansielle ahleggsmidler

obligasjoner
Utlå n

lmmaterielle eiendeler

Omløpsmider
Eankinnskudd og kontanter

Finansielle omløpsmidler

Oblisasjoner
Sertifikater

Kortsiktigefordringer
Kundefordrinser
Andre kortsiktige fordri nser

Sum eiendeler

EGEN KAPITAL OG GJELD

Etenkapital
Egenka pita I drift
Disposisjonsfond

Merforbruk i driftsregnskapet
Mjndreforbruk i driftsregnskapet

Egenkapjtal investering
Ubundet investerinssfond
Bundne investeringsfond
udekket beløp i investeringsregnskapet

(apitalkonto
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitålen drift
Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitålen investering

2020 2019

1 747 522
7 737 429

50 093

50 093
1747 522

419 626
419 626
479 626



LantsiktiEgjeld
Gn
Cje d ul kredlttinstitusjoner
ObliBasjonslån
5ertifikatlån

Pensjonsforpliktelse

Kortsiktigdeld

Annen korts iktis Bj eld

sum ese kapitål ot de ld

Andre memori.konti
Motkonto for menroriakontiene

2020

.

2019

I 367 a96
106109

I 26t 147

1747 522

Signering balansent

,7



Samlet budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner
Samlet budsettawik og årsåvslutninssdisp, Drift

419 626

Overført ti investeringsre8nskapet iht budsl ett
Netto avs att bundne drlftsfo.d
Bruk av t d igere års m ndreforbr!k iht b!dslett
Netto bruk av av d spos sionsfond iht budsiett

,, io,

sum budsletterte d sposisjoner 52 145
Årets budsettåvvik ( mindreforbruk/+merforbruk) 367 a81

8
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Reqnskapeter utdfteidet ihenhold til bestenneisehe i komnuneloven, lorskriftet oq qod konnunal

Regnskåpsprinsipper

lfr. kommuneiovens kapitte 14. Alltilgång og bruk av midler i løpet av året som vedrører Hel8eland

interkommunalt politkk råds virksomhet fremgår åv d riftsregnskapet eLler investeringsregnskapet.

Regnskapsførins avtilEansos bruk av midler bare ibalanseregnskapet Cjøres ikke.

A le ut8ifter, utbetålinger, inntekterog innbetalingerer reSnskapsfør brutto. Dette gjelder også inrern€

fin ansierin8stra nsa ksjoner. Alle kjente ltgifter, utbeta inger, in ntekter og inn betålinger i å ret er tatt m ed i

å.sregnskapet, enten de er betalt eller ikke.

lden grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalingerikke kan fastsettes eksaktved tidspunktfor

regnskapsavleSgelsen, reginreres et åns ått beløp iålsre8nskapei.

lbalanseregnskapeteranleggsmidlereiendelerbestemttilvarigeieelierbrukforkommunen.Andreeiendeler

Omløpsmidlerskalvurderestildet laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Vu rdering til laveste verdiskal

fravikes nårdette er isarnsvar med sod komm u na I regns ka psskikk for regnskapsførin8 avsikrins.

Ma rkedsbaselte fina nsielle om løpsmid ler ska I vurderes til vnkelis verdi.

Kortsiktigdeld skalvurderestildet høyeste åv opptakskost og virkelig verdi. Vu rdering til høyeste verdiskal

fravikes nårdette er isamsvar med god kom mu na I regnskåpsskikk for regnskapsføring av sikring. Ko(siktig

gjeld som vurderes iktsom markedsbaserte finansiele omløpsmidler skål vu rderes til virkelis verd i.



Budsjett og regnskapsforskriften, § s-10, a)

BALANSEN

Korts kt I gjc d

31.12.2020 o1,o1.2020 Endrint
7 747 522 7 747 522

1367 896 1367 896

419 626 4L9 626

ORIFTS- O G lN VESTERIN GSREG N SKAP ET { bevilgn ingsove rsikte r )

Netto driftsresultat
Netto utgifter/ nhtekter nvestering

Ehdring ubrukte ånem .ller (økn ns +/red!ksjon-)

Endring!rbeidskapital drifts oginvesterinAsreenskåpet
Differanse i endring arbeidskapitål balanse og drift og

FORKLARING TIT D!FFERANSE I ENDRING ARBEIDSKAPITAL

Endring i .egnskåpspr ns pp som påv rker arbeidskapital, dr ft
Endring i regnskåpspr ns pp som påvlrker arbeidskåpit.l, nvesrerine

2020

419 626

479 626
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2. Ytelser til ledende personer

3. Avsetninger og bruk av avsetninger

He ge and interkommunalt po itlsk råd har ingen bLrndne fond.

4, Overfpringer fra samarbeidskommuner
ReSnskap 2020

361582
623 296

115 297

5l 430
102754

59 222

97 346
125 525
13a a99

98 296

343 419

104 814
2 254 OOO

Alstahåug kornmune

Vevelstad kornmune

Sømna kommune
Leirfjord komm!ne
Dønna kommune
Brønnøy kommune
Bin d al kommune

ll

Lønn t leder av He geland interkommunalt po tsik råd
2020

490 000
20L9

FOND 01.o1.2(,20 3!.12.2020
25600001 Disposislonsf ond 419 626 479 626



He Seland lnte*ommunalt Politisk Råd crtils utict offcntis pcnstonsordnins KLP.

Premieovers kt for 2020.

Kontotype Beløp

Premie ko lektiv pensjonsforsikring 14 610
Reguleringspremie s19

Tilskudd AFP 62 64 Utjevnine
AFP 62-64 Se vrisiko
Tilskudd Tidligpensjon - Utjevning
Tidligpensjon - Se vrisiko
Tiiskudd bruttogaranti Utjevning 13 498
Bruttogaranti - Se vrisiko
Overføring fra premiefond
Rentetarantlpremie
Avskrevet premie og ti skudd
Sum total AA627

Under føl8er en overs kt over tlkkudd som fremkommcr på iaktura, men som ikke ska inkluderessom

innbetalin8er speslfikasjoner for resnskapsførlns os pensjonsnote: lD sse er ikke nkludert beresnin8en)

Kontotype Beløp
rilskudd sikrinssordninsen (in kl. adm)
Adm. tilskudd til SPK for adm. av OFA

Kontin8ent pensjonskontoret

Forsinkelsesrenter 196

t2
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1. lnnlednlng
Helgeland interkommunalt politisk råd (Helgelandsrådet) er et interkommunah politisk råd etablert i

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

Brønnøy, Vegå, Vevelstad, AlstahauB, Herøy, Dønna, Leirfjord, Træna, Vefsn og Grane. Rådet ble

formelt stiftet ioktober 2019 som et resultåt av såmmenslåing avtidligere SørHelgeland Regionråd
og Helgeland Regionråd lKS. H elgela ndsrå det ska I være en sentral utviklingsaktør og pådriver for å

sikre regionens og den enkelte kommunes interesser.

Årsberetningfor interkom mu na lt politisk råd skålutarbeides ihenhold til kommunelovens §§ 14-7 og
14-8 og skal redegjøre for;

a) forhold som er viktige lor a bedømme den økonomiske utviklingen og sti,lingen, og
om den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen
over tid

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

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

d) tiltak som er iverksatl og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk
slandard

e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnsllkestilling
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitelsplikt

etter likestillings- og diskriminerinasloven § 26

2. Formål
Helgelandsrådetskalleggetilretteforøktsamarbeidmellomkommuneneiregionenoggjennom
dette bidra til å skape en felles identitei på Helgelånd. Rådets rolle er å ta opp og fremme de viktigste
sakene som angår Helgelånd.

Helgelandsrådet skal være en tydelig stråtegisk og politisk aktør med regionalt og nasjonålt
perspektiv som også gir uttalelser i politiske spørsmål/seker som angår Helgeland.

Helgelandsrådet skal være en åktiv regional pådriver med vekt på regionål samfunnsutvikling, og et
bindeledd mellom politikk, nærihgsliv, og andre regionale ogstatlige styringsorgan.

3. Strategiske mål

3lVsjon
Helgelandsrådet skalvære en politisk maktfaktor som samler og styrker Helgeland.

3.2 Hovednrål
Helgelandsrådet skal opptre samlende slik at vi kån utvikle og samle Helgeland til en slagkraftig
region.

Helgelandsrådet skal akti\tjobbe 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.

Sde3av10
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4. Orga n isering
4l Representa ntlkapet
Representantskapet er øverste organ i HeLgelandsrådet hvor deltakerkommunene er representert
med ordfører- til sammen 12 personer. Representantskapet har vedtatt samarbeidsavtalen for
Helgelandsrådet i henhold til kommunelovens § 18-4. Avtalen vil bli revidert 2021.

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

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

representantskåpet er også va gt som leder og nestleder i Helgelandsrådet og i årbeidsutvalget.
Lederog nestledervelgesforto år. Eiterto årtiltrer nestledersom ederog ny nestleder velges,

Representantskapet avholdte møte 17. september 2020. Her ble følgende valg av leder og nestleder
stadfestet:

- Leder 2020 2022: Peter Talseth, ordfører Alstahaug kommune
- Nestleder 2020 2022: EilifTrælnes, ordfører Brønnøy kommune

4.2 He Belandstinget / arsmøte
Helgelandstinget er rådets årsmøte og avholdes en gang i året. Tinget behandler budsjett, regnskap,
stråtegi- og handlingsplan, og evt, andre overordnede saker,

Til Hel8elandstinget inviieres hver deltakerkommune med å stille med sitt formannskap- alle med
møte, tale ogforslagsrett.Ordførerogopposisjonslederhåritilleggstemmerett.Rådmennenehar
møte-, tale- og forslagsrett. Til sammen utgjør tinget 86 personer.

| 2020 ble Helgelandstinget avholdt 17. - 18. september i Mosjøen. Tinget ble todelt- en del som
omhandlet årsmøtesaker og en del som omhandlet større politiske samarbeidssaker.

4 3 He gelåndsrådet
Helgelandsrådet er hovedorganet for interkommunal saksbehandling og består av to representånter
fra hver deltakerkommune ordfører og opposisjonsleder. I tillegg har rådmennene møte , tale og
Iorslagsr€tt. Til sammen utgør rådet 36 personer.

Rådet avholdte 3 møter i 2020. Koronasituastonen førte til at rådet måtte begrense den fysiske
møtevirksomheten. Deler av arbeidet ble delegert ut til komiteene og arbeidsutvalget.

4.4 A.beidsulva g,.t
Arbeidsutvalget (AU) forbereder regionrådsmøtene og samordner aktivitet i og mellom komiteene.
ljtvalget kan uttale seg og fatte vediak etter ful makt fra Helgelandsrådet.

AU består av rådets leder, nestieder og fire valgte representanter fra Helgelandsrådet. Leder og
nestleder velges for to år i det første møte etter kommunevalg og er samfallende med leder og
nestleder i representantskapet og Helgelandsrådet. Etter to år tilirer nestleder som leder oC ny
nestleder velges. Avgåtte leder fortsetter i AIJ som ordinært rnedlem.

En valgt representant for rådmennene har møte,, tale- og forslagsrett.

Arbeidsutvalget velges for fire år (valgperioden).

Srde 4 av 10



Helgelandsrådet
ilrl\ltEtgov

Arbeidsutvalgets medlemmer 2020 2023:

- Peter Talseth, ordfører, Alstahaug kommune (leder)
- EilifTrælnes, ordfører, Brønnøy kommune (nestleder)
- Elbjørg Larsen, ordfører, Herøy kommune
- Andre Møller, ordfører, Vega kommune
- Ellen Schølberg, ordfører, Grane kommune
- Tor Henning lørgensen, kommunedirektør, Dønnå kommune

UtvalSet avholdte I møter i2020.

4.5 Komite0r
Helgelandsrådet haretablert komit6erinnenforfire strategiske områder. Kornat6ene årbeidermed
aktuelle saker innenfor sine respektive satsingsområder og møtes iforkant åv rådets møter, ellerved

Komit6ene settes såmmen avval8te representånterfra Helgelandsrådet (5-6 personer). Hverkomit6
ledes av en ordfører. Komit6medlemmene velges for 4 år lvalgperioden).

Komit6medlemmer 2020-2023:

r Komit6 for utdanning og kultur
o Elbjørg Larsen, ordfører, Herøy kommune (leder)

o Åse Grånmo, politiker, Grane kommune
o Andrine Solli Oppegaard, politiker, Sømna kommune
o Elin Kristine Vareide Lian, politiker, Bindal kommune
o Trine Fagervik, politiker, Leirfjord kommune

Komit6en avholdte 3 møter i2020.

r Komrte ror hetse 2ulu-2023
o AU fungerer som komit6

AL, avholdte 8 møter i 2020.

r Komitd for næring 2020-2023

o Hans Gunnår Holand, ordfører, 5ømnå kommune (leder)

o Ove Mortensen, politiker, Vega kommune
o lørn Clausen, politiker, Vefsn kommune
o SivTherese Aglen, politiker, Brønnøy kommune
o John-Erik S. Johansen, po itiker, Dønna kommune

Komiteen avholdte 1møte i 2020.

. (omit6 for samferdsel2020-1023
o lvan Haugiand, ordfører, Leirfjord kommune (leder)

o Yngve Magnussen, politiker, Herøy kommune
o Torhild Haugann, politiker, o rdføre r Veve lstad kommune
o Eritt Helstad, ordfører, Bindal kornmune
o Nils Olavjenssen, ordfører, Dønna kommune

Komitien avholdte 3 møter i 2020.
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Komit6en har vålgt å fordele ansvarsområdene mellom seg:

o Ferje/hurtigbåt/håvn: NilsOlavlenssenogTorhildHaugann
o Bru'/tunnelløsninger: YngveMagnussen
o Vei/jernbaner Britt Helstad

o Fly: lvan Hauglånd

4 6 Sekretarlatet
Sekretariatet består av sekretariatsleder (100%) og en rådgiver (50%). Den daglige virksomheten
ledes av sekretariatsleder. Sekretariatsleder er øverste administrative leder for Helgelandsrådet og
ha r a nvisningsmynd ighet på rådets vegne. Sekretariåtslederen deltar i Helgelandsrådets møter med

tale- og forsLagsrett. Sekretariatet fungerer også som sekretariåt for rådets komit6er og utvalg som
arbeider innenfor rådets virkefelt.

Sekretariatetforetarutredninger,driversaksbehandlingogadministrererprosjekteritrådmed
Helgelandsrådet sine intensjoner og beslutninger

4 6. t Arbeidsm jø oe HMS
Sekretariatsleder hår kontor i Regionalt kontorfellesskap Ytre Helgelånd i Sandnessjøen. Rådgiver har
kontorsted i Brønnøysund og er såmlokalisert med Trollfjell Geopark/friluftsråd.

Sekretariatets to ansatte representerer hvert sitt kjønn.

Det ble ikke gjennomført medarbeidersamtaler i 2020.

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

5. Satsingsom råder
Gjennom 2020 har de interne komiteene kommet såmm€n og startet arbeidet med å peke ut
retninger for det politiske arbeldet. lnnenfor hver komit6 skal det defineres satsingsområder der
hovedvekten av innsatsen legges. Så angt har komiteene beskrevet følgende:

5.1 Utdann ng og (u tur
De videregående skolene på Helgeland

o Mer langsiktige ogforutsigbare utdanningstilbud
o Snu om på måten vi utdanner ungdom, oB slutte med «mastersyken»

o Beholde ungdommen, oBfange opp desom er skolelei når de går ut av 10. klasse

o Ny form for utdånningstilbud for ungdom- ny modell for yrkesfåglig utdanning
o Samme mulighet for utdanning uansett hvor ungdommen bor
o Ny utdanningsstrategi klar når nåværende strategiperiode er over

Høyere utdarning regiona t
o Få Nesna opp og stå igjen, og få omejort vedtaket i Stort nget. Målet er å ha høvere

desentra sert utdanning.
o Nesna nrå utforme nye konsept, og matche det næringslivet etterspør i ti egg til å

dekke det offentlises behov
. Nærings lvets behov må være styrende for nye øsn nger og mode er, og her tenker

v nr er «såmskaping»
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5.2 He se
- Helgelåndssykehuset 2025 se prosjekter.

5.3 Næring
Næringskomiteen vil hår hovedfokus på følgende tre næringer:

1. Reiseliv

2. Landbruk

3. Fiskeriog havbruk

Der hvor Helgelåndsrådet ikke har kompetanse eller ressurser til å bidra er det naturlig å se mot
eksterne samarbeidspårtnere og kompetansemiljø. Dialog med Helgeland Reiseliv, Nordland
Bondelag og Havbruksakademiet har blitt etåblert. I tillegg har Helgelandrådet gått inn med midler i

forprosjektet «Leverandørutvikling Håvbruk Nordland» i regi av Sentrum Nærin8shage AS. Komit6en
skaljobbe videre i2021med å definere mer konkrete og realistiske satsingsområder innenfor detre
utvalgte næringene.

5 4 Samferdse
Arbeidet med satsingsområder har blitt utsatt til 2021. I 2020 her samferdselskomitden jobbet med
flere større samferdselssaker og prosjekt, herunder basistibud fergeruter, KVU Nord-Norge, FOT-

ruter og prosjektet Regionforstørrelse. Det er inngått sarnarbeid med Mosjøen og omegn
næringsselskap om kjøp av saksbehandlerkompetanse innenfor såmferdsel.

6. P rosjekte r

61He ge and Rehabi ttering
Oppstart av utviklingsprosjekt i regi av Sømna kommune som i 2020 hår omhandlet kartlegging av
kommunenes mulighetsrom og behov for interkommunal! samarbeid om rehabiliteringstjenester
gjennom Helgeland Rehabilitering. Rådet har gått inn med kr. 250 000,- med forutsetning om at en
tilstrekkelig andel av kommunene tilslutter seg prosjektet. Prosjektvarighett 01.O1.2O2O -
31.05.2021.

6.2 Nye Hc BelåndssykehLrset
Formalisering og systematisering av det interkommunale arbeidet med Nye Helgelandssykehuset i
konseptfasen. Ordførerne i de 11 deltakerkommunene fungerer som styringsgruppe for arbeidet. I

2020 har det blitt kjøpt eksterne administrative ressurser tilsvarende 100 % stilling gjennom MoN og
Alstahaug kommune, finånsiert i et spleiselåg mellom Helgelåndsrådet og kommunene. N/andatet er
å arbeide for at helseministerens vedtak realiseres uten u nødven d ig trenering, til det beste for
pasientene på hele Helgelånd.

6 3 Lam fra He ge and
Prosjektet er overført fra SørHelgeland Regionråd. SHR har i samarbeid med Vevelstad kommune
gjennomført et forprosjekt og en mulighetsstudie som har kartlagt mulighetsrommet for en satsing
innen lammekjøtt rettet mot det italienske high-end markedet. Det må nå tas stilling til hvordan
prosjektet skal videreføres. Sekretariatet oppretter dialog med hyetåblerte Helgelandslam SA.
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6.4 Regionforstørre se

Prosjektet har den fulle titielen «Skape en attraktiv, inklud€rende og bærekraftig region gjennom
bedre tilgjengelighet Fastlandsforbindelse Dønna/Herøy -Alstahaug». Prosjektet har blitt overført
fra Helgeland Regionråd IKS hvor det har pågått et årbeid slden 2018. Bakgrunnen er KVll for

forbindelsen Dønna/Herøy - Alstahaug fra 2015 og behovet for å følge opp Fylkestingets vedtak om
videre utredning av løsningerforfastlandsforbindelse. prosjektet er over ien nyfase i2020 som
forprosjekt med ny styringsgruppe, arbeidsutvålg og prosjekt,/faggruppe. StrateBi og handlingsplan
er revidertog innebærervidere arbeid med en to,trin n sløsning som inkluderer en ko rt fergeløsn ing

og fastlandsforbindelse i form av tunnei/flytebru.

6.5 Rcg onvekstavtale
lnitiativfra NFK med formål om tettere dialog og samarbeid, mer målrettet innsats og Bjensidi8het i

såmspillet. Det har blitt gjennomført møte mellom Helgelandsrådet og Fylkesrådet, og avtale samt
handlingspLan for 2021er signert ogvedtatt. Arbeidet fortsetter med dialogmøter to ganger iåret
med AU v/leder som kontaktpunkt.

6.6 Desentra isert sykepie erutdann ng

Ny desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland er under etablering med planlagt oppstart
høsten 2021- Dette som resultat av et godt og tett samarbe d mellom VtD vitenskapelige høgskole,
Helgelandssykehusei og kommunene på Helgeland iregiav Helgelandsrådet og lndre Helgeland
Regionråd. Helgelandsrådet har gått inn med 5OO 000, istøtte iforbindelse med forprosjektet og
sitter i prosjektgruppen. Det er signert en rammeawale mellom Helgelandsrådet, lndre Helgeland
Regionråd og VID om utdanningssamarbeid. I tillegg har rådet fasilitert lokale samarbeidsavtaler
mellom VID og hver enkelt kommune om praksisplasser og utdanning.

7. Utta elser, hør ngssvar og innspil
Helgelandsrådet har gitt følgende uttalelser, høringssvar og innspill i 20201

. NOU 2019_17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven

. Fireårig tilbudsstrukturfor videregående opplæring i Nordland 2021-2024

. Ferge- og hurtigbåtstrukturen lvåre kystkommuner

. KVIJNord-Norge lnnspilltilutfordringsnotat

. Framtidig lufthavnstruktur på Helgeland

. FramtidiS rekruttskole - Drevjamoen militærleir

. øking av hurtigbåt og fergetakster

8. Ekstern representaslon
8.1 lernbaneforLrnr nord (NFK)

. Representant: lkkevalgt.ltilleggtilvalgtrepresentantfraHelgelandsrådetdeltarordførerfra
kommuner medjernbane, her Ellen Schjølbergfra Grane kommun€ og Berit Hundåla fra
Vefsn kommune.

Side 8 av 10



,@ Helqelandsrådet
-Vrt\ltEtguv

lernbaneforum nord er et politisk samarbeidsorgan som ska fremme modern ser ng og
kapasitetsøkning knyttet t lernbanetranspori på Nord åndsbanen og ofotbanen, samt
utv kllng av Nord Norgebanen

1møte i 2o2o

8.2 Regrof. t politlråd rNordland (Nordland po iridistr kt)
. Representant: lkke valgt.
. En samårbeidsarena mellom politi og kommune som samler og koordinerer det

kriminalforebyggende årbeidet lokalt, oE iverksetter stråtegier ogtiltåk. Rådet skalsikre
dialog og bidra til å prioritere og avklare ansvar.

. 1møtei2020

B.l Overordfet samerbe dsorgan HeLge and (Helge andssykehuset HF)
. Representanten lngerlise Egelund Edvartsen (Alståhåug), Tove Karin Solli (BrønnøV), Hege

sjåvik (Vefsn), Siv Nilsen (Herøy)

. Hår som formål å utvikle et velfungerende faglig/administrativt samarbeid mellom
kommunene og Hel8elandssykehuset HF. OSO arbeider for gode såmhandlingsarenaer på

Helgelandmedgjensidigdialogmellomforvaltningsnivåene,ogtilretteleggerforgode
prosesser og pasientforløp

. 6 møter i2020

8.4 Midtskand.
. Re presentå nt I Eilif Træ lnes, ordfører Brønnøy (for Sør-Helgeland Regionråd)
. ldeell forening og offisielt grenseorgan for samarbeid mellom de nordiske landene og

regionene Våsterbotten og Helgeland. Prenrissgiver og kunnskåpsbærer overfor
beslutningstakere i grenseoverskridende spørsmå1.

. Følgende kommuner fra Helgelåhdsrådet deltok i samarbeidet i 2020;

9. Økonomi
9 1 Budsjett 2020
lforbindelse med etableringen av Helgeland interkommunalt politisk råd og avviklingen av Helgeland
Regionråd IKS og SørHelgeland Regionråd (sekreta.iatet), samt etablerina av nve ådministrative
rutiner for Helgelandsrådet (HIPR) er det for 2020 ført tre regnskaper for aktivitetene i regi av
Helgelandsrådet i 2020.

Detfremlagte 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.

Aktivitetenforperiodent'anuar-april/mai2020ersynligglortiregnskapeneforHelgelandRegionråd
IKS (HR IXS) og Sør-Helgeland Regionråd (SHR). Regnskap og årsavslutning for HR IKS og SHR er utførr
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av henho dsvis Din Bedr ftspartner AS og Brønnøy kommune. Aktiviteten I SHR er i all hovedsak

ønnsutgifter og kontorutgifter for merkanti sti ing i perioden ianuar mai 2020.

Alle regnskapene er revidert av Revisjon Midt-Norge

ResLrltatregnskapet 2020 for Helgelandsrådet viser et underforbruk på kr. 419 626. I dette beløpet
ligger eii tilskudd på kr. 500 000 ti prosjekrer «Nydesentralisert sykepleierutdanning på Hetgetand».
Dette beløpet skål belastet det etablelt Utvik ingsfondet. Dette gir et «netto» underforbruk på kr.
919 623.

Resu tatregnskapet 2020 for HR IKS viser et ov€rforbruk på kr 2 863 462. dette beløper ligger en
innbeta ing av fremtrdige pensjonsforpliktelser for HR tKS sine tidligere ansåtte på kr. 1 909 343 og en
tilbakebetåling til Helgeland vannåssistanse (Nordland fylkeskomrnune) 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 I 012 943 til Helgelandsrådet.
HR IKS har valgt et eget avviklingsstvre sorn vil behandle årsregnskap 2020 og melder opphør av
selskapet ti Brønnøysundregistrene.

Resultatregnskapet for SNR er per 28. mai 2020 ikke ferdigstit. Her er b det noe Loversiktlig da det
har vært u ike aktiviteter underlagt den juridiske enheten SHR opp gjennom årene. Brønnøy
kommune ferdigstiller i d sse da8er regnskapet og v I her synliggløre aktiviteten tillagt sekretariatet
SHR for 2020.

I forbindelse med overføring av egenkapltal fra H€lgeland Regionråd tKS er det vedtatt å opprette to
fond, samferdselsfond og utviklinesfond. HR IKS sln esenkap tal var per 31.12.2O2O på kt I O12 943.
Det er utarbeidet og vedtatt egne retn ngs injer for fondene.

! I r\ r'ie rl)r r!r.l
Det er ingen andre forho d som vil påvlrke økonomien for He ge and interkommunalt politisk råd. Det
vises e ers ti Årsregnskap for 2020 for Helge ånd inierkommunah politisk råd.
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Saksfremlegg

Utvalg:
Møtedato:
Saksbehandler:

Representantskapet
30.06.21

Stig Sørra

Saksnr.
03t21

Tittel
Budsjett 2022 - Helgeland nterkommuna t po itisk rad

Forslag tilvedtak
Representantskapet anbefa er Helgelandstinget å tilslutte seg prinsippene ved det fremlagte
budsjett 2022 for Helgeland lnterkommunali po tisk råd med en total kosinadsramme på kr
3 600 000, med den inndekning som foreslatt.

Vedtak

Vedlegg: Budsjetl 2022 nred regnskap 2020 med kostfadsforde ng Hetqetand interkonrmunatt poiilisk råd

lnnstilling fra Helgelandsrådet i HR-sak 05/21 - Budsjett 2022 - Helgeland
interkommunalt politisk råd:

- Helgelandsrådet anbefaler Representantskapet om å godkjenne det fremlagte
budsjettforslaget for 2022 med en kostnadsramme på kr. 3 588 630 med den
inndekning som fores ått

Saksutredning
Tilskuddet på kr. 2 788 630 fra medlernskommunen for 2021 er anbefalt uendret for 2022.
Tilskuddet er basert på at 20 % er et fasibeløp likt per kommune, og hvor 80 % er per
innbygger ikommunene per 01 01 2021 dette iht. vedtektene.

Det fremlagte budsjetlfo§)agetlot 2A22 har en kostnadsramme på kr 3 588 630 og tar høyde
for drift av sekretariatet r.ed 1,5 årsverk, kostnader til konsulentb stand/frikjøp fra
kommune/samarbeidspartner, kostnader relatert til arbeidsutvalgsmøter samt eventuelle
andre mindre møter. Det er også lagt inn et mindre be øp (prosjektstøtte) på kr .1OO 

OOO sorn
kan disponeres til diverse sponsorbidrag /prosjektstøtte uten behandling i AU

Det er signalisert et ønske om deltakelse I samarbeidsorganisasjonene Midtskandla. I

budsjettforslaget for 2022 er med emskontingent for kommunenes de takelse i 2022 lagt inn
med et beløp på kr 135 000
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Konferansen Offshore Nord and ble avlyst i202A ognåi2021, men det planlegges med
gjennomf ng i 2422. Konferansen har tidligere vaert en viktig inntektskide, men slik
sekretariatet opplever arbeidet med å arrangere konferansen er dette meget ressurs
krevende. Dei har derfor pågått et arbeidet med å finne relevante og «r ktiqe»
sarnarbeidspartnere som også kan bid[a til å løfle konferansen, både mht til faglig ]nnho d og
deltakelse. Dei ble i 2019 signert en sarnarbeidsavta e med Olje- og gassklynge Helgeland,
hvor OGH tar på seg prosjektlederansvaret for konferansen. Dette vilforhåpentligvis lØfte
kvalitetene på konferansen, men sarrtidig øke kostnadene noe Budsjettert «overskudd» for
2022 er satt til kr. 50 000

Budsjettforslaget for 2022 balanseres uien bruk av egenkapita /fond.

Fondsavsetting
I folbindelse med diskusjonen om f nansiering av prosjekter/fondsavsetting ble følgende
anbefaling gjort av rådmannsforumet i RF-sak 05/20 av 16. september 2020

- Rådmannsforumet anbefa er at dei fremtidige budsjettarbe d for Helge andsrådei
gjennomføres sorn idag. Med hensyn t f nansierlng av prosjekt/fondsavsett ng anbefa es
det at detle legges inn i det ordinære arbe det med årsbudsjeit og økonomiplanarbeidet i

kommunen

Sekretariatet har startet med dette arbeidet og vil presenter et for ag iil løsning for
arbeidsutvalgei. Dette arbeide må også ses isammenheng med revidering av
Samarbeidsavtalen da det i samarbeidsavta en beskrives hvordan samarbeidet finansieres.

Konklusjon
Representantskapet tilslutter seg prinsippene rned det fremlagte budsjett for Helgeland
nterkommunalt politlsk tåd 2022, med en total kostnadsramme på kr 3 588 630, med den
inndekn ng som ioreslått.

En sak om finansierlng av prosjekter og fondsavsetting og revidering av samarbe dsavtalen
vil bli lagt frem for Helgelandsrådet tll raØte i september 2021, med mål om kommuna
behandllng høsten 2021
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Saksfremlegg

Utvalg:
Møtedato:
Saksbehandler;

Representantskapet
30.06.21

Stig Sørra

Saksnr.
04121

Tittel
Valg av eder og nest eder til representantskapet

Forslag til vedtak
Representantskapet lnnst er til He gelandstinget følgende:
- El lf Kr stlan Trælnes velges som leder for perioden 2021 2023
- NN, velges som nestleder for perioden 2021 - 2023

Vedtak

Ved egg ProlokollRS-sak 06/20 Vaig av vagkom 16

Saksutredning
Det henvises til Kommunelovens kaplttel 1B og til Samarbeidsavtalen for Helgeland
interkommunalt po itisk råd.

I henho d til kommunelovens kaplte 18 velger representantskapet selv sin leder og
nestleder.

Funksjonene som leder og nestleder i Representantskapet, HelgeLandsrådet og
Arbeidsutvalget er i henhold til samarbeidsavialen gjennomgående og de som velges til leder
og nestleder i representantskapet er også va gt som eder og nes eder i Helgelandsrådet og
Arbeidsltvalget. Leder- og nestleder ve ges for to år. Etter to år tiltrer nest eder som leder

og ny nestleder velges.

I det konstiiuerende represeniantskapsmøtet mandag 25 novembe. 20'1 I ble følgende valg
foretatt:
- Peter Ta seth velges som leder for perloden 2A2O - 2021

Eilif Krlstlan Trælnes velges som nestleder fat petioden 2020 - 2A2i

I forbindelse med arbe det med revlsjon av samarbeidsavtalen er det fores ått at det
nedsettes en valgkom te som skal bistå representantskapei ved va g. Valg av en valgkom te
vil eventuelt bli foretatt etter at ny rev dert samarbeidsavia e er vedtatt av representantskapet
iet ekstraordinært representantskapsmøte iforb ndelse med det kommende Helgelandsting
23. - 24. september 2021

Konklusjon
Eilif Kristian Trælnes og NN velges som hhv leder og nestleder for pefloden 2O2j - 2A23
stadfestes.
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Vedlegg Rs-sak 04i21 Valg av leder og nesllederlil representantskapet

Protokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtedato: 17 A9.2A

Saksbehandler: StigSørra

Saksnr. Tittel
06124 Valg av valqkomit6

Forslag til vedtak
Sekretariatet bes stade en prosess med å rev dere Samarbeidsavtalen med målsetting om å
få denne behandlet på Helgelandstinget 2021, med påfølgende vediak i kommunene høsten
2021

Vedtak
Sekretariaiet bes starte en prosess med å revidere Samarbe dsavtalen med målsetting om a
få denne behand et på Helgelandstlnget 2021, med påfølgende vedtak I kommunene hØsten
2421

Saksfremlegg
Det er I Samarbeidsavtalen ikke nevnt om det skal oppnevnes en valgkomit6 som skal
nnstille til representantskapet med hensyn tilde valg som skalforetas.

Om det ska etableres en valgkom t6 er et spørsmål som representantskapet bør ta stil ing til,
og da eventueli innarbeide I Samarbeidsavtalen ved revisjon av avtalen.

Etter sekretariatsleders vurdering kan det være henslktsrnessig å legge til rette for en
revlsjon av Samarbeidsavtalen i løpet av 2021.

Konklusjon
Representantskapet bør ta st ng til om det skal etableres en valgkomit6 som innstiller ti
representantskap
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Saksfremlegg

Utvalg:
Møtedato:
Saksbehandler:

Representantskapet

30.06 21

Stig Sørra

Saksnr,
05t21

Tittel
Valg av revisor

Forslag til vedtak
Representantskapet lnnst er til He gelandstinget følgende.
- Fat 2020 - 2021 velges Revisjon l\lidt Norge SA som revisor for Helgeland

interkommuna t politisk råd.

Vedtak

Saksfremlegg

Utvalg:
Møtedato:
Saksbehandler:

Representantskapet
30 06 21

Stig Sørra

Saksnr.
06t21

Tittel
Eventuelt

lngen innkomne saker.

Forslag til vedtak

Vedtak


