
 
 

    

 

Innkalling 
 

Ekstraordinært møte i representantskapet for Helgeland 
interkommunalt politisk råd - 2021 

 
 

Utvalg: 

Møtested: 

Møtedato: 

Representantskapet 

Fru Haugans hotell, Mosjøen 

23.10.21      Tid: 10:00 – 11:00 

 

 
Deltakere 

 

 

 
SAKLISTE 
 
Åpning v/representantskapets leder, Peter Talseth 
 

7. Godkjenning av innkalling og saksliste 

8. Revidering av samarbeidsavtale – Helgeland interkommunalt politisk råd 
9. Budsjett 2022, fondsavsetting – Helgeland interkommunalt politisk råd 
10. Overordnet strategi for Helgelandsrådet 
11. Valg av leder og nestleder til representantskapet 
12. Eventuelt 
 
 
Vel møtt. 
 
Men vennlig hilsen 
 
 
Peter Talseth (sign.)       Stig Sørra (sign.)  
Leder         Sekretariatsleder 

 

 
NAVN 

 
FUNKSJON 

 
Til stede 

 
Frafall 

Peter Talseth Ordfører Alstahaug kommune   

Britt Helstad Ordfører Bindal kommune   

Eilif Kristian Trælnes Ordfører Brønnøy kommune   

Nils Olav Jenssen Ordfører Dønna kommune   

Ellen Schjølberg Ordfører Grane kommune   

Elbjørg Larsen Ordfører Herøy kommune   

Ivan Haugland Ordfører Leirfjord kommune   

Hans Gunnar Holand Ordfører Sømna kommune   

Jan Helge Andersen Ordfører Træna kommune   

Torhild Haugann Ordfører Vevelstad kommune   

Andrè Møller Ordfører Vega kommune   

Berit Hundåla Ordfører Vefsn kommune   

Stig Sørra Sekretariatsleder   



 
 

    

 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Representantskapet 

23.09.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
07/21  Godkjenning av innkalling og sakliste 
   
Forslag til vedtak  
Innkallingen og sakslisten godkjennes. 
 
 
Vedtak 

 
 

 

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

 

  



 
 

    

 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utvalg: 
Møtedato: 
Saksbehandler: 

Representantskapet 
23.09.21    
Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
8/21  Revidering av Samarbeidsavtale – Helgeland interkommunalt politisk råd  
 
 
Forslag til vedtak  
Representantskapet vedtar den fremlagte revidert samarbeidsavtalen, med retningslinjer til 
samferdselsfondet og utviklingsfondet. 
 
Samarbeidsavtalen sendes kommunene for endelig behandling og vedtak høsten 2021.  
 
Vedtak 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vedlegg: Samarbeidsavtale Helgelandsrådet – revidert sept 21 

 

Saksutredning 

Det vises til saksutredning og vedtak i AU-sak 29/21 Revidering av Samarbeidsavtalen, 7. 

september 2021: 

- Den fremlagte revidert samarbeidsavtalen med de endringsforslag som fremkom i 

forbindelse med kvalitetssikringen, innarbeides.  

- Samarbeidsavtalen sendes representantskapets medlemmer og representant for 

kommunedirektørforum til gjennomlesning før utsendelse til det ekstraordinære 

representantskapsmøtet 23. september 2021.  

- Samarbeidsavtalen samt retningslinjer til Samferdsels- og utviklingsfondene, legges 

frem for endelig behandling i det ekstraordinære representantskapsmøte 23. 

september 2021. 

- Det legges opp til endelig behandling og vedtak i kommunene høsten 2021.  

 
 
Det sentrale endringen i samarbeidsavtalen er; 

- Tydeliggjøring av at representantskapet er organisasjonens øverste organ 

- Navneendring, fra Helgeland Regionråd til Helgelandsrådet 

- Helgelandstinget funksjon endres fra et «årsmøte» til en «årlig politisk møteplass» 

- Finansiering av prosjekter, samarbeidsordninger og forvaltning av fond beskrives i 

samarbeidsavtalen og er delegert Helgelandsrådet fra representantskapet 

- Det etableres en valgkomité 

 

 



 
 

    

 

 

I ettertid har vi også fått gjennomført en kvalitetssikring av den reviderte samarbeidsavtalen. 

utført av Tom S. B. Plunnecke, kommuneadvokat i Vefsn kommune. 

Hovedkonklusjonen her er: 

- Av første ledd i kommunelovens kap. 18 fremgår det at representantskapet skal være 

det øverste organet i et interkommunale politiske råd. 

- I organisasjonsretten har det øverste organet innenfor et rettssubjekt, foruten 

instruksjons- og omgjøringsrett, også rett til å velge medlemmene i underordnede 

organer. 

- Det følger videre klart av lovbestemmelsen at det i et interkommunalt politisk råd ikke 

kan etableres organer som helt eller delvis er overordnet eller sidestilt 

representantskapet. 

- Når det gjelder Helgelandstinget og Kommunedirektørforumet, er disse ikke 

undergitt representantskapets instruksjons- og omgjøringskompetanse.  

Representantskapet velger heller ikke sammensetningen av disse fora. 

- Helgelandsrådet er i utkastet tillagt kompetanse til å danne ulike utvalg som rådet 

måtte finne hensiktsmessig. Videre skal medlemmene av rådet være "to 

representanter fra hver deltakerkommunes kommunestyre, hvorav den ene er 

ordfører". I motsetning til hva som følger av utkastets bestemmelser om 

representantskapet, er det ikke angitt hvem som velger medlemmene av rådet. 

Bestemmelsen strider mot § 18-3, idet det er representantskapet som er tillagt 

myndighet til selv å opprette andre organer til styring av rådet. Leder, nestleder og 

øvrige medlemmer og varamedlemmer av slike organer skal velges av 

representantskapet selv. Det fremgår, som nevnt, av lovforarbeidene at 

representantskapets kompetanse i denne sammenheng ikke kan delegeres. 

- Medlemmene til Arbeidsutvalget og fremtidig nedsatte utvalg må velges av 

representantskapet, og Arbeidsutvalget utleder sin kompetanse fra 

representantskapet; ikke Helgelandsrådet. Fremtidige utvalg må nedsettes av 

representantskapet, som også må velge medlemmene til disse.  

 

Konklusjon  

Ny revidert samarbeidsavtale og de reviderte retningslinjene til fondene er tilpasset 

navneendringen og ambisjonene som ligger i vedtatte strategi for Helgelandsrådet.  

Etter kvalitetssikringen av utkastet til ny samarbeidsavtale synes det påkrevet å tillegge 

representantskapet den kompetanse og funksjon som Helgelandsrådet har hatt etter 

nåværende avtaleutkastet. Representantskapet må videre holde møter etter behov og minst 

en gang årlig.   

Med hensyn til valg av representanter til Helgelandsrådet, arbeidsutvalget og andre utvalg 

etableres det nå en valgkomite som bistår representantskapet i valgene. 

Etter behandling i ekstraordinært representantskapsmøte 23. september, sendes revidert 

samarbeidsavtale til vedtak i deltakerkommunene høsten 2021.  



 
 

    

 

 
Saksfremlegg 

 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Representantskapet 

23.09.21   

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
09/21  Budsjett 2022, fondsavsetting – Helgeland interkommunalt politisk råd 
 
 
Forslag til vedtak  
Representantskapet vedtar at det tilføres midler til fondsavsetting slikt beskrevet i 
samarbeidsavtalen. Fordelt likt over en fire budsjettår (2022-2025) utgjør dette kr 699 180 
per budsjettår, en 25% økning i forhold til fastsatt deltakeravgift/kontingent for 2022. Per 
kommune vil fondstilskuddet variere etter kommunenes innbyggertall og vil for 2022 utgjøre 
kr. 17 975 for Træna kommune og kr. 192 598 for Vefsn kommune. Samlet oversikt vises i 
tabell II i saksfremlegget. 
 
 
Vedtak 

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

 
Saksutredning 
 
Det vises til vedtak i AU-sak 30/21 Budsjett 2022, fondsavsetting – Helgeland 
interkommunalt politisk råd, 7. september 2021: 
 

- Arbeidsutvalget anbefaler ovenfor representantskapet at Helgelandsrådet tilføres midler 

til fondsavsetting slikt beskrevet i samarbeidsavtalen. Fordelt likt over en fire budsjettår 

(2022-2025) utgjør dette kr 699 180 per budsjettår, en 25% økning i forhold til fastsatt 

deltakeravgift/kontingent for 2022. Per kommune vil fondstilskuddet variere etter 

innbyggertall og vil utgjøre kr. 17 975 for Træna kommune og kr. 192 598 for Vefsn 

kommune. 

 

Samlet oversikt for kommunen vises i tabell II i saksfremlegget. 

 
 
 
 



 
 

    

 

 
Fondsavsetting 
I forbindelse med diskusjonen om finansiering av prosjekter/fondsavsetting ble følgende 
anbefaling gjort av rådmannsforumet i RF-sak 05/20 av 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. 

 
I representantskapsmøtet i juni 2021 ble det i RS-sak 03/21 Budsjett 2022 – Helgeland 
interkommunalt politisk råd signalisert følgende i saksutredningen: 
 

- En sak om finansiering av prosjekter og fondsavsetting og revidering av 

samarbeidsavtalen vil bli lagt frem for Helgelandsrådet til møte i september 2021, med 

mål om kommunal behandling høsten 2021. 

 
Det vises videre til arbeidet med å revidere Samarbeidsavtalen. Dette arbeidet ble initiert av 
arbeidsutvalget i oktober 2020 i AU-sak 41/20 Revidering av samarbeidsavtale, oppnevning 
av arbeidsgruppe. I reviderte samarbeidsavtale er det i § 5.3 Forvaltning av fond, beskrevet 
hvordan tilførsel av fondskapital skal gjennomføres: 
 

- Tilførselen av fondskapital skal innpasses kommunenes økonomiplanperiode og  

minimum tilførsel i en planperiode (4 år) skal være identisk med ett års 

driftstilskudd/kontingent, fordelt likt på Samferdselsfondet og Utviklingsfondet. 

 
Arbeidsgruppen har presentert den reviderte samarbeidsavtale for AU i møtet 30. juni 2021 
og samarbeidsavtale har nå blitt kvalitetssikret av kommuneadvokat Tom S.B. Plünnecke, 
Vefsn kommune, med de merknader som fremkom i RS 8/21. Det var ingen merknader med 
henvisning til § 5 Økonomi i samarbeidsavtalen.  
 
Saldoen på Samferdselsfondet og Utviklingsfondet, vises i tabell I nedenfor.  
 
Tabell I 
 

 
 
 
 
 

Bevilgninger 

2020

Bokført saldo 

(per 31.12.2020)

Bevilgninger 

2021

Beregnet saldo                   

(per 01.06.2021)
Merknad

Helgelandsrådet - Samferdselsfond 3 787 124              3 337 124                Reviderte beløp

- Pros jekt "KVU Ferjefri  FV17" (innvi lget) 200 000           Ikke utbetal t per 01.09.21

- Pros jekt "Regionforstørrelse" (innvi lget AU-sak 23/21) 250 000           Ikke utbetal t per 01.09.21

Helgelandsrådet - Utviklingsfond 3 328 390              1 581 224                Ikke revidert. Estimert ta l l  basert på  regnskasta l l  for HR IKS og HR 

- Pros jekt "Regionforstørrelse" (øremerkede midler/EK) 632 510           Bundet iht vedtak i  Helgeland Regionråd IKS. (ekskl . kr. 225 000 fra  Nfk)

- Pros jekt "Offshore Nordland" (øremerkede midler/EK) 137 100           Iht HR-sak 02/2020 (HR IKS)

- Pros jekt "Sykepleierutdanning" 500 000           Utbetalt 2020

- Pros jekt "Ringvirkningsanalyse SNHH" 50 000             Utbetalt 2021

- Pros jekt "Nye Helgelandssykehuset", frikjøp av ressurs  500 000           Kr 443 083 utbetal t i  2021

- Pros jekt "Festspi l lene Helgeland" 400 000           Ikke utbetal t per 01.09.21. Utbetales  i  perioden 2021-2025

- Pros jekt "Petter på  skjæret" 34 490             Ikke utbetal t per 01.09.21. (Restmiddler fra  pros jekt i  regi  av HR IKS)

- Pros jekt "Helgeland rehabi l i tering" 250 000           Ikke utbetal t per 01.09.21

- Pros jekt "Nye Helgelandssykehuset" 200 000           Utbetalt kr 190 000 iht fakturert beløp fra  Os lo Economics

- Pros jekt "KVU Ferjefri  FV17" 100 000           Ikke utbetal t per 01.09.21

Helgelandsrådet - Disposisjonsfond 262 676                   (Innsti l l ing/anmodning fra  sekretariatet - underforbruk fra  2020)

SUM 7 115 514             5 181 024               



 
 

    

 

Driftstilskuddet/kontingenten for 2022 utgjør samlet kr 2 788 630. Fordelt over 4 driftsår, og 
per kommune med innbyggertall per 01.01.21, vil en fondsavsetting som beskrevet i revidert 
samarbeidsavtale utgjøre som vist i tabell II nedenfor.   
 
Tabell II 

 
 
 
Konklusjon 
Revidert samarbeidsavtale beskriver hvordan samferdsels- og utviklingsfondet kan få tilført 
ny kapital. Fordel like over fire budsjettår utgjør dette kr 699 180 per budsjettår. Per 
kommune vil fondstilskuddet variere etter innbyggertall og vil utgjøre kr. 17 975 for Træna 
kommune og kr. 192 598 for Vefsn kommune i 2022. 
 
  

2022 2023 2024 2025

1811 Bindal 1 426                   1 397                  46 500                  76 310                       122 810            30 702             30 702              30 702              30 702               

1812 Sømna 1 975                   1 990                  46 500                  108 702                    155 202            38 800             38 800              38 800              38 800               

1813 Brønnøy 7 917                   7 803                  46 500                  426 232                    472 732            118 183           118 183           118 183            118 183            

1815 Vega 1 200                   1 182                  46 500                  64 566                       111 066            27 766             27 766              27 766              27 766               

1816 Vevelstad 462                       465                     46 500                  25 400                       71 900              17 975             17 975              17 975              17 975               

1818 Herøy 1 777                   1 793                  46 500                  97 941                       144 441            36 110             36 110              36 110              36 110               

1820 Alstahaug 7 447                   7 394                  46 500                  403 891                    450 391            112 598           112 598           112 598            112 598            

1822 Leirfjord 2 294                   2 278                  46 500                  124 434                    170 934            42 733             42 733              42 733              42 733               

1824 Vefsn 13 278                 13 268                46 500                  724 753                    771 253            192 813           192 813           192 813            192 813            

1825 Grane 1 482                   1 453                  46 500                  79 369                       125 869            31 467             31 467              31 467              31 467               

1827 Dønna 1 371                   1 371                  46 500                  74 890                       121 390            30 347             30 347              30 347              30 347               

1835 Træna 435                       442                     46 500                  24 144                       70 644              17 661             17 661              17 661              17 661               

TOTALT 41 064                 40 836                 558 000               2 230 630                 2 788 630        699 180           699 180           699 180            699 180            

Fondsavsetting 
Kommune

Befolkning 

01.01.2020

Befolkning 

01.01.2021
Driftstilskudd/kontingent 2022



 
 

    

 

Saksfremlegg 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Representantskapet 

23.09.20    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
10/21  Overordnet strategi for Helgelandsrådet 
   
 
Forslag til vedtak  
Representantskapet vedtar Overordnet strategi for Helgelandsrådet.  
 
 
Vedtak 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Vedlegg: Overordnet strategi for Helgelandsrådet 

 
Saksutredning 
 
Det henvises AU-sak 11/20 og 29/20, HR-sak 13/20, til presentasjonene av Overordnet 
Strategi for Helgelandsrådet for Helgelandstinget 17.09.20 og til vedtak i Helgelandstinget i 
sak 03/20, 18.09.20 
 
Møte i arbeidsutvalget 27. mai var første arbeidsmøtet i forbindelse med utarbeidelse av 
Overordnet Strategi for Helgelandsrådet.  Nordnorsk kommunikasjon ved Bjørn Erik Jansen 
og Inger-Gunn Sande veiledet arbeidsutvalget gjennom prosessen. 
 
På bakgrunn av dette første arbeidsmøte og samtaler mellom NNK og sekretariatsleder er 
det blitt utferdiget et nytt utkast til en overordnet strategi. Dette utkastes dannet grunnlaget 
for videre diskusjon i Helgelandsrådet som munnet ut i følgende vedtak i sak 29/20: 

• Helgeland Regionråd tilslutter seg det fremlagt utkastet til «Overordnet strategi for 

Helgelandsrådet» med de endringer som fremkom i møtet. «Helgeland Regionråd» 

endrer navn til «Helgelandsrådet». Navneendringen iverksettes snarets og 

implementeres i Samarbeidsavtalen/vedtektene ved første redigering i forbindelse med 

det kommende Helgelandsting i september. 

 
Samarbeidsavtalen er nå revidert og det vises til vedtak RS-sak 8/21 Revidering av 
Samarbeidsavtale – Helgeland interkommunalt politisk råd. I første utgave av 
samarbeidsavtalen var Helgelandstinget som årsmøte tillagt myndigheten til å vedta de 
overordnede strategier for Helgeland interkommunalt politisk råd. I revidert samarbeidsavtale 
tydeliggjøres det i henhold til kommunelovens § 18.3 at representantskapet er det øverste 
organet i Helgeland interkommunalt politisk råd. Helgelandstinget er her definert som en 
«årlig politisk møteplass» og er nå ikke tillagt myndighet til å fatte avgjørelser i forvaltningen 
av rådet og følgelig faller utenfor rammen i § 18-3.     
 
 
Konklusjon 
Representantskapet som øverste organ i Helgeland interkommunalt politisk råd må vedta 

Overordnet strategi for Helgelandsrådet i henhold til revidert samarbeidsavtale av 11.09.21.  



 
 

    

 

 

Saksfremlegg 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Representantskapet 

23.09.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
11/21  Valg av leder og nestleder til representantskapet 
   
 
Innstilling fra valgkomitéen 
Valgkomitéen innstiller til representantskapet følgende:   

- Eilif Kristian Trælnes, ordfører Brønnøy kommune, velges som leder for perioden 2021 – 

2023 

- Ellen Schjølberg, orfører Grane kommune, velges som nestleder for perioden 2021 – 

2023 

 
Vedtak 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Vedlegg: Protokoll fra møte i Valgkomitéen 16. august 2021Valg av valgkomité 

 
Saksutredning 
Det henvises til Kommunelovens kapittel 18 og til Samarbeidsavtalen for Helgeland 
interkommunalt politisk råd. 
 
I henhold til kommunelovens kapitel 18 velger representantskapet selv sin leder og 
nestleder.  
 
Funksjonene som leder og nestleder i representantskapet, Helgelandsrådet og 
arbeidsutvalget er i henhold til samarbeidsavtalen gjennomgående og de som velges til leder 
og nestleder i representantskapet er også valgt som leder og nestleder i Helgelandsrådet og 
i arbeidsutvalget. Leder- og nestleder velges for to år. Etter to år tiltrer nestleder som leder 
og ny nestleder velges. 
 
I det konstituerende representantskapsmøtet mandag 25. november 2019 ble følgende valg 
foretatt: 

- Peter Talseth velges som leder for perioden 2020 – 2021 

- Eilif Kristian Trælnes velges som nestleder for perioden 2020 - 2021 

 
Det ble i representantskapsmøtet 30.06.21 nedsatt en valgkomité som har innstilt til ny leder 
og nestleder for perioden 2021 – 2023. 
 
I revidert samarbeidsavtale er det beskrevet at det skal nedsettes en valgkomité som skal 
bistå representantskapet ved valg. 
 
Konklusjon 
Valgkomitéen innstiller på at Eilif Kristian Trælnes og Ellen Schølberg velges som hhv leder 
og nestleder for perioden 2021 – 2023 stadfestes.  
 



 
 

    

 

Protokoll fra møte i Valgkomitéen 16. august 2021Valg av valgkomité 

 
 

Utvalg: 
Møtested: 
Møtedato: 

Valgkomité 
Teams 
16. august 2021      Tid: 08.30 

 
 

Deltakere  

Torhild Haugann Ordfører Vevelstad 
Hans Gunnar Holand Ordfører Sømna 
Jan Helge Andersen Ordfører Træna 

 

Sak - Valg av ny nestleder 

I henhold til vedtak i sak 06/21 – Eventuelt/valg av valgkomité skal ovennevnte 

møtedeltagere fremlegge forslag på ny nestleder i Helgelandsrådet.  

Det henvises til Kommunelovens kapittel 18 hvor det fremkommer at representantskapet selv 

velger sin leder og nestleder. Videre er prosessen beskrevet på følgende vis i 

«Samarbeidsavtale og vedtekter for Helgeland interkommunalt politiske råd» § 3.3: «Leder 

og nestleder velges for to år i det første møte etter kommunevalget. Etter to år tiltrer 

nestleder som leder og ny nestleder velges». I sak 5/2019 ble følgende personer valgt for 

perioden 2020-2022:  

Leder - Peter Talseth. 

Nestleder - Eilif Kristian Trælnes. 

 

Leder- og nestlederfunksjonene i Representantskapet er i henhold til samarbeidsavtalen 

gjennomgående, det vil si at de som velges som leder og nestleder i representantskapet 

også er valgt som leder og nestleder i Helgelandsrådet og i Arbeidsutvalget.  

 

For å vise øvrige medlemmers ulike roller, følger et oppsett hvor funksjoner i 

Helgelandsrådets ulike utvalg vises: 

Dagens medlemmer i Helgelandsrådets 

arbeidsutvalg 

  

Peter Talseth Ordfører Alstahaug Leder 

Eilif Kristian Trælnes Ordfører Brønnøy Nestleder 

Ellen Schjølberg Ordfører Grane Medlem 

Elbjørg Larsen Ordfører Herøy Medlem 

Berit Hundåla Ordfører Vefsn Medlem 

André Møller Ordfører Vega Medlem 

Tor Henning Jørgensen  Rådmann Herøy Representant for 

Rådmannsforum 

 



 
 

    

 

 

Dagens medlemmer i Helgelandsrådets 

Utvalg for samferdsel  

  

Ivan Haugland Ordfører Leirfjord Leder 

Britt Helstad Ordfører Bindal Medlem 

Nils Olav Jenssen  Ordfører Dønna Medlem 

Torhild Haugann Ordfører Vevelstad Medlem 

Yngve Magnussen Politiker Herøy Medlem 

 

Dagens medlemmer i Helgelandsrådets 

Utvalg for helse (sammenfallende med 

Arbeidsutvalget) 

  

Peter Talseth Ordfører Alstahaug Leder 

Eilif Kristian Trælnes Ordfører Brønnøy Nestleder 

Ellen Schjølberg Ordfører Grane Medlem 

Elbjørg Larsen Ordfører Herøy Medlem 

Berit Hundåla Ordfører Vefsn Medlem 

André Møller Ordfører Vega Medlem 

 

Dagens medlemmer i Helgelandsrådets 

Utvalg for næring 

  

Hans Gunnar Holand Ordfører Sømna Leder 

Jørn Clausen Politiker Vefsn Medlem 

Siv Therese Aglen Politiker Brønnøy Medlem 

John-Erik S. Johansen Politiker Dønna Medlem 

 

Dagens medlemmer i Helgelandsrådets  

Utvalg for utdanning og kultur 

  

Elbjørg Larsen Ordfører Herøy Leder 

Andrine Solli Oppegaard Politiker Brønnøy Medlem 

Åse Granmo Politiker Grane Medlem 

Trine Fagervik Politiker Leirfjord Medlem 

Elin Kristine Vareide Lian Politiker Bindal Medlem 



 
 

    

 

 

Medlemsoversikt – ulike roller 

Helgelandsrådet 

   

Peter Talseth Ordfører  Alstahaug Arbeidsutvalget 

Trond A. Johansen Politiker Alstahaug  

Eilif Kristian Trælnes Ordfører Brønnøy Arbeidsutvalget 

Siv Therese Aglen Politiker Brønnøy Utvalg for næring 

Britt Helstad Ordfører  Bindal Utvalg for samferdsel 

Elin Kristine Vareide Lian Politiker Bindal Utvalg for utdanning og kultur 

Nils Olav Jenssen Ordfører Dønna Utvalg for samferdsel 

John-Erik S. Johansen Politiker Dønna Utvalg for næring 

Ellen Schjølberg Ordfører Grane Arbeidsutvalget 

Åse Granmo Politiker Grane Utvalg for utdanning og kultur 

Elbjørg Larsen Ordfører Herøy Arbeidsutvalget/Utvalg for 

utdanning og kultur 

Yngve Magnussen Politiker Herøy Utvalg for samferdsel 

Ivan Haugland Ordfører Leirfjord Utvalg for samferdsel 

Trine Fagervik Politiker Leirfjord Utvalg for utdanning og kultur 

Hans Gunnar Holand Ordfører Sømna Utvalg for næring 

Andrine Solli Oppegaard Politiker Sømna Utvalg for utdanning og kultur 

Jan Helge Andersen Ordfører Træna  

Lena Holmen Politiker Træna  

Torhild Haugann Ordfører Vevelstad Utvalg for samferdsel 

Ronald Bjøru Politiker Vevelstad  

André Møller Ordfører Vega Arbeidsutvalget 

Ove Mortensen Politiker Vega  

Berit Hundåla Ordfører Vefsn Arbeidsutvalget 

Jørn Inge Clausen Politiker Vefsn Utvalg for næring 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

    

 

 
 
Representanter som ikke er representert i utvalg: 
 

 Trond A. Johansen, politiker, Alstahaug kommune 

 Jan Helge Andersen, ordfører, Træna kommune 

 Lena Holmen, politiker, Træna kommune 

 Ove Mortensen, politiker, Vega kommune 

 Ronald Bjøru, politiker, Vevelstad kommune 

 
 
Vedtak 
Komiteen har vektlagt følgende formulering i Samarbeidsavtalen: «Arbeidsutvalget 
velges for fire år (valgperioden)». Det forstås slik at ny nestleder bør velges fra AUs 
medlemmer. Videre mener vi at Helgelandsrådet bør sikre kjønnsbalanse i 
ledervervene, og som kjent er fungerende leder mann. Geografisk spredning samt 
variasjon i kommunestørrelse er òg vektige argument. Valgkomiteen foreslår Ellen 
Schjølberg som ny nestleder i Helgelandsrådet. Etter vår mening har Schjølberg en 
aktiv, sterk og tydelig stemme i saker som i viktige regionsaker.  
  



 
 

    

 

 

Saksfremlegg 
 
 

Utvalg: 

Møtedato: 

Saksbehandler: 

Representantskapet 

23.09.21    

Stig Sørra    

 
 

Saksnr. Tittel 
12/21  Eventuelt 
   
 

- Utnevning av representant til styringsgruppen for hovedprosjektet «Ny desentralisert 

sykepleierutdanning på Helgeland». 

 
 
Forslag til vedtak  
 
 
 
Vedtak 
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