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PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONRÅDET 

Tid:    Fredag 19. februar 2021 
Sted:   Teams 

 
 
 
Tilstede: 
 
Representanter: Kommune: Sekretariat: Kommune/Org.: 
Geir Waage Rana Kommune Arne Langset IHR 
Johan Petter Røssvoll Rana Kommune Andre:  
Robert Pettersen Rana Kommune -   
Håkon Lund Lurøy Kommune   
Nina Bentzen Lurøy Kommune   
Karl-A. Swensen Lurøy Kommune   
Harald Lie Hattfjelldal Kommune   
Sølvi Andersen Hattfjelldal Kommune Forfall:  
Stian Skjærvik Hattfjelldal Kommune   
Paul Asphaug Hemnes Kommune Mette Varem Hemnes Kommune 
Kjell Idar Juvik Hemnes Kommune   
Amund Eriksen Hemnes Kommune   
Hanne Davidsen Nesna Kommune   
Jørn Ståle Pettersen Nesna Kommune   
Lill Stabell Nesna Kommune   
    
    
 
 
 
Geir Waage ledet møtet. 
Johan Petter Røssvoll bemerket at en del saker var lagt ut for seint og et det burde 
innskjerpes. 
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.    
 



 
 
 
Informasjon – presentasjoner 
 
1.) Helgelandslegen v/Britt Blaunfeldt Petersen, Kommuneoverlege i Hattfjelldal 
2.) Bærekraftig omstilling v/Gro Sæten , Rana Kommune. 
3.) Tiltaksprogram regional vannforvaltning. v/Kristin B. Klausen, Rana Kommune 
4.) Læreplassgarantien – status i kommunene   v/ Elling Myren, opplæringskontoret Nord-
Helgeland 
5.) Interreg AURORA – regional strid om programinnhold. v/ Arne Langset 
6.) Kort gjennomgang om status smittevern og vaksinasjon – v/ordførerne. 
– ev. saksbehandling fram til 
7. FREYR AS – status – framdrift, regionale muligheter og behov v/styreleder Torstein 
Dale Sjøtveit. 
 
 
 
SAKSLISTE – med link til underliggende dokumenter 
 
R- 01/21 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger. 
a.) Ref. regionråd 01.12.20 
b.) Ref AU –  11.02.21 
c.) Havvind – prosjekt 
d.) Helserom Helgeland 
e.) Samarbeid om etablering av videreutdanning i helseteknologi 
f.)  Energirådet i Nordland 
– Kraftsystemstudie Nord-Norge 
– Oppdragsbeskrivelse kraftutredning. 
 
R- 02/21   Saker i Nordland Fylkesting 
– Fylkestingets saksliste 
 
R- 03/21 Innspill til Regional Transportplan Nordland (RTP)  
– Arbeidsutvalgets innstilling 
– Godsstrømsanalyse Nord-Helgeland 2020 
– Trafikkstrategi E-12 – 2018 
– Prioriteringsvedtak Hemnes Kommune 
– Innspill fra IHR til NTP (2022 – 2033)     – (m/ Vedlegg fra havnene i Mo i Rana) 
– Høringsinnspill fra IHR – FOT-ruter 
(- Tidslinje og presentasjon fra NFK) 
 
R- 04/21 Regionvekstavtale – Ønske om rullering av handlingsplan 
– Handlingsplan 
 
R- 05/21 NOU 15-20 “Det handler om Norge” 
– Høringsbrev fra dep. 
– Fylkestingets sak 
–  NOU 15/2020 (link til KMD) 

http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_01_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Protokoll-IHR-Mote-01_12_20.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Refb.AU_Mote-11_01_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Horingsuttalelse-fra-Olje-og-Gassklynge-Helgeland-Havvind.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Helserom-Helgeland.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Notat-til-regionradene-samarbeidsprosjekt-videreutdanning-i-helseteknologi-160221.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Energiutvalget.docx
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Kraftsystemstudie-Nord-Norge-sammendragsrapport-for-Nordland.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Bilag-1-Kundens-beskrivelse-av-Oppdraget.docx
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_02_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Innkalling-Fylkestinget-22.-24.02.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_03_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/RTP-Nordland-_Innspill-fra-Indre-Helgeland-Regionrad_.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Rapport-20014-Godsstromsanalyse-Helgeland-nord_rev150121-1.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/E12-AT-Trafikstrategi-180327-low.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/RTP-fra-Hemnes.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/horingssvar-NTP-1.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Innspill-endringsforslag-NFK-NTP-behandling-20-april-2020-Fylkestinget.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Horingsinnspill-2021-FOT-002.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/RTP-presentasjon-03.12.2020.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_04_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Handlingsplan-feb-2021-IHR_NFK.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_05_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Horing_distrikt.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Fylkestingsak_Det-handler-om-Norge-1.pdf
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2020-15/id2788079/


 
 
R- 06/21  Tre strategier fra KMD som oppfølging til  distriktsnæringsutvalget 
(egne innspillprosesser i samtlige) 
–  Småbyer og regionale kraftsenter. 
– Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet 
– Strategier for næringsutvikling langs kysten 
 
R- 07/21 Innkomne saker 
 
R- 08/21 Forslag til uttalelse 
– Campus Nesna  – forslag fra Hanne Davidsen  
(vedlegg: fra Hattfjelldal) 
 
R- 09/21 Fra rådmannsmøtet 18.02.21 
 
R- 10/21 Eventuelt 
 
 
 
 
 
R- 01/21 Skriftlige referat- og orienteringssaker/ Muntlige orienteringer/drøftinger. 
 
a.) Ref. regionråd 01.12.20 
b.) Ref AU –  11.02.21 
c.) Havvind – prosjekt 
d.) Helserom Helgeland 
e.) Samarbeid om etablering av videreutdanning i helseteknologi 
f.)  Energirådet i Nordland 
– Kraftsystemstudie Nord-Norge 
– Oppdragsbeskrivelse kraftutredning. 
 
 
Vedtak:  
Tas til orientering 
 
 
 
 
R- 02/21   Saker i Nordland Fylkesting 
– Fylkestingets saksliste 
 
AU har gjennomgått saklisten og har ingen saker der det planlegges å be om møte med komiteer 
eller grupper. 
 
Vedtak:  
 Regionrådet tar saklisten til orientering. 
 
 

http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_06_21.pdf
https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/strategier-for-smabyer-kyst-og-fjell-og-innland/id2829252/
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/strategi_smabyer-og-regionale-kraftsenter.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Strategi_-fjell-og-innlandet.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/KMD_strategi_kyst.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_07_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_08_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/sak-8_21-Forslag-til-uttalelse-1.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Uttalelse-fra-Indre-Helgeland-regionrad.docx
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_09_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_10_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_01_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Protokoll-IHR-Mote-01_12_20.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Refb.AU_Mote-11_01_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Horingsuttalelse-fra-Olje-og-Gassklynge-Helgeland-Havvind.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Helserom-Helgeland.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Notat-til-regionradene-samarbeidsprosjekt-videreutdanning-i-helseteknologi-160221.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Energiutvalget.docx
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Kraftsystemstudie-Nord-Norge-sammendragsrapport-for-Nordland.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Bilag-1-Kundens-beskrivelse-av-Oppdraget.docx
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_02_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Innkalling-Fylkestinget-22.-24.02.pdf


 
 
R- 03/21 Innspill til Regional Transportplan Nordland (RTP)  
 
Sekretariatet har utarbeidet et innspillnotat som AU har behandlet. Arbeidsutvalgets 
innstilling til regionrådet er vedlagt saken og ble gjennomgått i møte. 
 
Det kom følgende innspill i møtet: 
- Øke frekvensen på «Helgelandspendelen»   
- Fylkesveiene har et betydelig etterslep på vedlikehold – staten må øke overføringen til 
fylkene over NTP. 
- Digital infrastruktur som tema i RTP/NTP 
- Kollektivtilbudet for arbeidspendlere. 
- Løfte fram knutepunktfunksjoner i havna (Mo i Rana Havn) 
 
Vedtak: 
Regionrådet slutter seg til innstillingen og ber AU gjennomgå teksten opp mot de innspill som 
kom i møtet.  AU gis fullmakt til å ferdigstille innspillnotatet. 
 
 
 
R- 04/21 Regionvekstavtale – Ønske om rullering av handlingsplan 
Vedtak: 
Indre Helgeland Regionråd er glad for at regionvekstavtalen med Nordland Fylkeskommune 
nå er formelt på plass. Vi vil be kommunene om innspill til en snarlig rullering av 
handlingsplanen i tråd med den felles forståelse mellom partene. 
 
 
 
 
R- 05/21 NOU 15-20 “Det handler om Norge” 
Saken ble gjennomgått og drøftet.   
Kommuner som planlegger egne innspill sender kopi til regionrådet.  Sekretariatet utarbeider forslag 
som legges til behandling i AU. 
 
Vedtak: 
I. Indre Helgeland Regionråd utarbeider en høringsuttalelse til NOU 2020:15 etter innspill fra 
kommunene.  
II. Arbeidsutvalget gis fullmakt til å ferdigbehandle høringsuttalelsen. 
 
 
 
 
R- 06/21 Tre strategier fra KMD som oppfølging til  distriktsnæringsutvalget 
–  Småbyer og regionale kraftsenter. 
– Strategi for næringsutvikling i fjell og innlandet 
– Strategier for næringsutvikling langs kysten 
 
Sekretariatsleder informerte om prosessen og de notatene som var lagt ut fra KMD.  
Strateginotatene er svært begrensede og generelle i formen, men det bør sendes innspill for å 
vise interesse og markere at vi vil følge prosessen framover. 

http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_03_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_04_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_05_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_06_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/strategi_smabyer-og-regionale-kraftsenter.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/Strategi_-fjell-og-innlandet.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/KMD_strategi_kyst.pdf


Det kom konkrete innspill fra  
- Hanne Davidsen (utdanning),  
- Harald Lie (bruk vedtak fra USS til strategi om næring innland)  
- Johan Petter Røssvoll (lokal forvaltning av naturressurser) 
- Håkon Lund (kystnæringer er flere enn havbruk)  
 
Vedtak:  
Sekretariatet utarbeider tre separate innspillnotat på tema. 
AU har fullmakt til å godkjenne notatene. 
 
 
 
R- 07/21 Innkomne saker   
Det var ingen innkomne saker 
 
 
 
R- 08/21 Forslag til uttalelse 
– Campus Nesna  forslag fra Hanne Davidsen  (vedlagt protokollen) 
 
Vedtak: 
Uttalelsen ble framlagt og enstemmig vedtatt  
 
 
 
R- 09/21 Fra rådmannsmøtet 18.02.21 
Det ble redegjort muntlig fra rådmannsmøtet og styringsgruppen for Fosterhjem Helgeland. 
- Rådmannsmøtet ba om at det blir fremmet en sak ang. 110-samarbeidet til neste rådsmøte. 
 
Vedtak: 
Tas til orientering 
 
 
R- 10/21 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt.  
 
 
 
 
 
 

http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_07_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_08_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/sak-8_21-Forslag-til-uttalelse-1.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_09_21.pdf
http://ihr.no/wp-content/uploads/2021/02/R_sak_10_21.pdf

