
 
 

    

 

 
Protokoll 

 

Utvalg: 
Møtested: 
Møtedato: 

Helgeland Regionråd 
Fru Haugans Hotel, Mosjøen, Vefsn kommune 
30.01.20        Tid: 16:00 – 19:00 
31.01.20        Tid: 08:30 – 12:30 

 
Deltakere 

 

Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

  

 
Navn 

 
Funksjon 

 
Kommune 

 
Påmeldt 

 
Forfall 

Peter Talseth Leder Alstahaug x  

Eilif Kristian Trælnes Nestleder Brønnøy x  

Stig Tore Skogsholm 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  

Siv Therese Aglen Medlem Brønnøy x  

Helge Thorsen 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  

Geir Berglund Medlem Herøy x  

Ivan Haugland Medlem Leirfjord x  

Trine Fagervik Medlem Leirfjord x  

Jan Ove Styve Medlem Leirfjord x  

Hans Gunnar Holand 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 

Liv-Hege Martinussen 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  

Britt Skjevling Medlem Vega x  

Torhild Haugann Medlem Vevelstad x  

John-Arne Nilssen Medlem Vevelstad x  

John Arne Andersen Medlem Vevelstad x  

Stig Sørra Sekretariatsleder - x  



 
 

    

 

Innledere og gjester 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saksliste 
 
Saksnr. Tittel 
01/20  Godkjenning av innkalling og sakliste 
 
02/20   Innkomne brev, utsendelser og referatsaker 
 
03/20  Regionalt samarbeid om utvikling 

Ingvill Dahl, Avdelingsleder Alstahaug og John Kåre Olsen, rådgiver, fra 
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) er invitert til å 
innlede i oppstarten av vårt nye samarbeid 

 
04/20  Besøksforvaltning og bærekraft 

Orientering ved daglig leder Torbjørn Tråslett, Helgeland Reiseliv 
 

05/20  Læreplassgaranti i Nordland 
Orientering ved prosjektleder Frode Vikhals Fagermo, Nordland 
fylkeskommune 
 

06/20  110-nødmeldetjeneten i Nordland 
Orientering/dialogmøte ved brannsjef/daglig leder Per Gunnar Pedersen, 
Salten Brann IKS 

 
07/20  Valg 

Komiteer, utvalg, prosjekter, samarbeidsorgan 
 
08/20  Veien videre 

 Oppstart på arbeidet med å utvikle Helgeland interkommunalt politisk råds 
strategiske plan 

   
09/20   Møteplan 2020 

Arbeidsutvalget, Helgeland Regionråd og Helgelandstinget 
 
10/20 Eventuelt 
 
  

Navn Rolle Organisasjon 

Ingvill Dahl Innleder torsdag Distriktssenteret  

John Kåre Olsen Innleder torsdag Distriktssenteret 

Torbjørn Tråslett Innleder fredag Helgeland Reiseliv 

Frode Vikhals Fagermo Innleder fredag Nordland fylkeskommune 

Per Gunnar Pedersen Innleder fredag Salten Brann IKS 

Richard Dagsvik Gjest Fylkestinget  

Rune Krutå Gjest Vefsn kommune 

Kari Anne Bøkestad Andreassen Gjest Fylkestinget 



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
01/20  Godkjenning av innkalling og sakliste 
   
Forslag til vedtak  
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
Vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
  



 
 

    

 

 
 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
02/20  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. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vedlegg: Innkomne brev, utsendelser og referatsaker 
 
Innkomne brev 

Dato Avsender Innhold 

19.12.19 Brønnøysundregistrene Vedr. Samordnet registermelding 

20.12.19 Nordland fylkeskommune Invitasjon - Regionvekstavtaler 

14.01.20 Nord-Norges Europakontor Invitasjon – Lynkurs i EU og EØS  

   

   

   

 
 
Utsendelser 

Dato Mottaker Innhold 

06.01.20 Helse nord RHF Forslag til nye styremedlemmer – 
Helgelandssykehuset HF 

   

   

 
 
Andre referatsaker/interne saker 

Dato Innhold 

17.01.20 Referat fra AU-møte 13.01.20 

23.01.20 Møtereferat – Møte med UiT Norges arktiske universitet, Mo i Rana   

09.01.20 Møtereferat – Møte mellom VID, Helgelandssykehuset og kommunene på 
Helgeland vedr. etablering av desentralisert og deltids sykepleierutdanning i 
Sandnessjøen 

23.01.20 Møtereferat – Innledende prosjektgruppemøte, desentralisert 
sykepleierutdanning (agenda vedlagt, referat ettersendes) 

- Notat – Desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen, et samarbeid mellom 
VID vitenskapelige høgskole, Helgelandssykehuset og kommunene på 
Helgeland 

  



 
 

    

 

 
Protokoll 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
03/20  Regionalt samarbeid om utvikling 
 
Ingvill Dahl, Avdelingsleder Alstahaug og John Kåre Olsen, rådgiver, fra Kompetansesenter 
for distriktsutvikling (Distriktssenteret) er invitert til å innlede i oppstarten av vårt nye 
samarbeid 
 
Forslag til vedtak  
Innspill gitt i diskusjoner og gruppearbeid tas videre med i arbeidet med å utarbeide 
regionrådets strategier. 
 
Vedtak 
Innspill gitt i diskusjoner og gruppearbeid tas videre med i arbeidet med å utarbeide 
regionrådets strategier. 
 
  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
04/20  Besøksforvaltning og bærekraft 
 
Orientering ved daglig leder Torbjørn Tråslett, Helgeland Reiseliv 

 
   
Forslag til vedtak  
Orienteringen utsettes da Torbjørn Tråslett ble forhindret i å holde orienteringen. 
 
Vedtak 
Orienteringen utsettes da Torbjørn Tråslett ble forhindret i å holde orienteringen. 
  



 
 

    

 

 
Protokoll 

 
 
Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
05/20  Læreplassgaranti i Nordland 
 
Orientering ved prosjektleder Frode Vikhals Fagermo, Nordland fylkeskommune 
 
   
Forslag til vedtak  
Orienteringen tas til etterretning. 
 
Vedtak 
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
  



 
 

    

 

 
 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
06/20  110-nødmeldetjeneten i Nordland 
 
Orientering/dialogmøte ved brannsjef/daglig leder Per Gunnar Pedersen, Salten Brann IKS. 
   
 
Forslag til vedtak  
Orienteringen/dialogmøtet utsettes da Per Gunnar Pedersen ble forhindret i å holde 
orienteringen/dialogmøtet. 
 
Vedtak 
Orienteringen/dialogmøtet utsettes da Per Gunnar Pedersen ble forhindret i å holde 
orienteringen/dialogmøtet. 
 
  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
07/20  Valg 
 
Komiteer, utvalg, prosjekter, samarbeidsorgan 
 
Følgende innspill til sammensetning av komiteer/utvalg ble gitt i møtet: 
 

Næring Helse 

- Ove Mortensen (Vega kommune) - Arbeidsutvalget 

- Jørn Clausen (Vefsn kommune)  

- Siv Therese Aglen (Brønnøy kommune)  

- John-Erik S. Johansen (Dønna kommune)  

  

Samferdsel Utdanning 

- Ivan Haugland (Leirfjord kommune) - Åse Granmo (Grane kommune) 

- Yngve Magnussen (Herøy kommune) - Andrine Solli Oppegaard (Sømna kommune) 

- Torhild Haugann (Vevelstad kommune) - Elin Kristine Vareide Lian (Bindal kommune) 

- Britt Helstad (Bindal kommune) - Trine Fagervik (Leirfjord kommune) 

- Nils Olav Jenssen (Dønna kommune)  

- Hans Gunnar Holand (Sømna kommune)  

 
Forslag til vedtak  
Innspillene gitt under møtet danner grunnlaget for sammensetning av komiteer, utvalg, 
prosjekter og samarbeidsorgan. AU innstiller på et oppsett for bemanning av komiteer, 
utvalg, prosjekter og samarbeidsorgan ovenfor regionrådet til neste møte. 
 
Vedtak 
Innspillene gitt under møtet danner grunnlaget for sammensetning av komiteer, utvalg, 
prosjekter og samarbeidsorgan. AU innstiller på et oppsett for bemanning av komiteer, 
utvalg, prosjekter og samarbeidsorgan ovenfor regionrådet til neste møte. 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
Saksutredning 
I AU-møtet 13.01.20 ble sekretariatsleder pålagt å utarbeide en oversikt over komiteer/utvalg 
og samarbeidsorgan som ønskes bemannet av representanter fra regionrådet. 
 
I henhold til Samarbeidsavtalen kan regionrådet sette ned aktuelle komiteer/utvalg ved 
behov. Sammensetningen av komiteene/utvalgene er ikke nærmere beskrevet i 
samarbeidsavtalen utover at de velges for fire år (valgperioden). AU har signalisert et ønske 
om å etablere følgende komiteer/utvalg: 



 
 

    

 

 
 

• Næring 

• Helse 

• Samferdsel 

• Utdanning 

 
Sekretariatsleder anbefaler at komiteene/utvalgene bemannes med de folkevalgte 
medlemmene som ikke er medlem i AU. Dette gir en representasjon med tre faste 
representanter, med én til to vararepresentanter. Med en slik representasjon vil alle 
folkevalgte medlemmene få muligheten til å bli involvert i det politiske arbeidet, samt at et 
mindretall har muligheten til å følge arbeidet som (møtende?) vararepresentant. Det 
anbefales videre at lederne av komiteene/utvalgene er en ordfører/heltidspolitiker. En kort 
begrunnelse for dette er at en ordfører er frikjøpt og formelt representerer sin kommune, og 
således regionrådet i samråd med AU, på aktuelle møter og samlinger. 
 
Sekretariatsleder foreslår ikke i dette saksfremlegget konkrete navn til de aktuelle 
komiteene/utvalg, men anmoder representantene å komme med sine ønsker om hvilken 
komite/utvalg de ønsker å delta i til møtestart 30. januar 2019. Med bakgrunn i disse 
ønskene vil AU innstille til regionrådet ifm behandling av denne saken 31. januar. 
 
 
Videre var tidligere Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland Regionråd representert i 
følgende samarbeidsorgan med én representant: 

• Vannregionutvalget, Nordland fylkeskommune 

• Jernbaneforum Nord, Nordland fylkeskommune 

• Regionalt Politiråd i Nordland Politidistrikt, Nordland politidistrikt 

 
Sekretariatsleder innstiller heller ikke her på navn, men oppfordrer medlemmene til å gi 
beskjed hvis deltakelse i ovennevnte utvalg/råd/forum er av interesse. AU innstiller også her 
til regionrådet behandling 31. januar. Det kan her komme flere møteserier/-punkt som 
regionrådet blir invitert inn til. 
 
 
De fleste prosjektene som var i regi av tidligere Helgeland Regionråd og Sør-Helgeland 
Regionråd er avsluttet, med unntak av to prosjekter.  
 

• Helgeland Regionråd er eiere av forprosjektet «Skape en attraktiv, inkluderende og 

bærekraftig region gjennom bedre tilgjengelighet. Forprosjektet er et treårig prosjekt 

og er nå inne i sitt siste år. Prosjekt-/styringsgruppen består av Herøy kommune, 

Dønna kommune, Leirfjord kommune, Alstahaug kommune og Vefsn kommune ved 

ordførerne samt en representanter fra Mowi, Herøy næringsforening, Statens 

vegvesen og Nfk. Roy Skogsholm er engasjert som prosjektleder. 

 

• Sør-Helgeland Regionråd har gjennomført et forprosjekt for å se på muligheten for 

eksport av lammekjøtt av kvitsau fra Sør-Helgeland – og etter hvert fra Helgeland – til 

distributører og restauranter i Nord-Italias «high-end» marked. Det arbeides nå med 

et mulighetsstudie som skal kartlegge erfaringer og fakta samt hvilke muligheter, og 

eventuelle hindringer, som er innenfor gitte områder. Videre skal kartleggingen danne 

et beslutningsgrunnlag for om man velger å gå videre med et hovedprosjekt. 

 
 



 
 

    

 

 
Med henvisning til sak 02/20 - Innkomne brev, utsendelser og referatsaker og vedleggene 
(referat og notat) vedrørende (re-) etablering av en desentralisert og deltids 
sykepleierutdanning i Sandnessjøen, er dette et arbeid i oppstartsfasen. Dette arbeidet må 
ses i sammenheng med Nord universitets nedleggelse av campus Nesna og studiested 
Sandnessjøen. Arbeidet har vært et samarbeid mellom Helgelandssykehuset HF, Indre 
Helgeland Regionråd og Helgeland Regionråd og første formelle møet i prosjektet ble 
avholdet torsdag 23. januar.  

 
Konklusjon 
AU innstiller følgende medlemmer til å komite/utvalg for næring, utdanning, næring og helse: 
(se vedlegg)  
 
Følgende medlemmer representere Helgeland interkommunalt politisk råd i 

• Vannregionutvalget, Nordland fylkeskommune 

• Jernbaneforum Nord, Nordland fylkeskommune 

• Regionalt Politiråd i Nordland Politidistrikt, Nordland politidistrikt 

(se vedlegg) 
 
De to påløpende prosjektene og oppstart av prosjektet «Etablering av desentralisert 
sykepleierutdanning» vil bli presentert for regionrådet ved en senere anledning. 
 
  



 
 

    

 

 
Protokoll 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
08/20 Veien videre 
 
Oppstart på arbeidet med å utvikle Helgeland interkommunalt politisk råds strategiske plan 
 
Det legges opp til en kort diskusjon hvor erfaringene og refleksjonene fra torsdagens 
samtaler og diskusjoner danner grunnlaget for det strategiske arbeidet.  
 
Saken fremmes uten forslag til vedtak   
 
Forslag til vedtak  
Sekretariatsleder invitere Nordnorsk Kommunikasjon AS til samtaler for å se på muligheten 
til å kunne bistå i arbeidet med regionrådets strategiarbeid. 
 
Vedtak 
Sekretariatsleder invitere Nordnorsk Kommunikasjon AS til samtaler for å se på muligheten 
til å kunne bistå i arbeidet med regionrådets strategiarbeid. 
 
  



 
 

    

 

 
 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
09/20 Møteplan 
 
Arbeidsutvalget, Helgeland Regionråd og Helgelandstinget 
 
Utkast til møteplan ettersendes. 
   
Forslag til vedtak  
Vedlagt møteplan legges til grunn for årets møter i Helgeland interkommunalt politisk råd. 
 
Det bemerkes at Grane kommune er forhindret i å delta på Helgelandstingest som er satt 
opp 11. -12. juni. 
 
Vedtak 
Vedlagt møteplan legges til grunn for årets møter i Helgeland interkommunalt politisk råd. 
 
Det bemerkes at Grane kommune er forhindret i å delta på Helgelandstingest som er satt 
opp 11. -12. juni. 
 
 
 
  



 
 

    

 

 

Protokoll 
 

 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Helgeland Regionråd 

31.01.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
10/20 Eventuelt 
 

• Orientering om HSYK 2025 ved Espen Isaksen, daglig leder MoN 

• Valg til OSO Helgelandssykehuset HF (Overordnet samarbeidsorgan). Børge Toft har 

koordinert innspillene på nye medlemmer fra kommunene i regionrådssamarbeidet 

• Uttalelse vedrørende økning av hurtigbåt og ferjetakster utarbeidet av Andre Møller, 

Vega kommune   

 
Forslag til vedtak 

• Orienteringen ved Espen Isaksen tas til etterretning 

• Representanter til OSO for kommende valgperiode fremkommer av vedlegg 

• Vedlagt uttales vedrørende økning av hurtigbåt og ferjetakster oversendes Fylkestinget. 

Peter Talseth signerer som leder for Helgeland regionråd.  

 
Vedtak 

• Orienteringen ved Espen Isaksen tas til etterretning 

• Følgende personer representerer Helgeland Regionråd i OSO for kommende 

valgperiode: 

o Ingelise Egelund Edvardsen, Alstahaug kommune, vara Kjell Olav Lund, Leirfjord 

kommune 

o Tove Karin Solli, Brønnøy kommune, vara Tonje Johansen, Brønnøy kommune 

o Hege Sjåvik, Vefsn kommune, vara John Arvid Heggen 

o Siv Nilsen, Herøy kommune, vara Pål Bleka, Dønna kommune 

• Vedlagt uttales vedrørende økning av hurtigbåt og ferjetakster oversendes Fylkestinget. 

Peter Talseth signerer som leder for Helgeland regionråd.  

 

 


