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   Nesna     Rana     Hemnes   Lurøy    Hattfjelldal   
 

 

 

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONRÅDET 

Tid: Fredag 15. oktober 2021 kl. 10 

Sted: Huset Cafe & Motell AS Korgen 

 

Til stede: 

 

Representanter: Kommune: Sekretariat: Kommune/Org.: 

Geir Waage Rana Kommune Kjell-Idar Juvik IHR 

Johan Petter Røssvoll Rana Kommune   

Robert Pettersen Rana Kommune   

Håkon Lund Lurøy Kommune   

Karl-A. Swensen Lurøy Kommune   

Harald Lie Hattfjelldal Kommune   

Sølvi Andersen Hattfjelldal Kommune Forfall:  

Stian Skjærvik Hattfjelldal Kommune Nina Bentzen Lurøy Kommune 

Paul Asphaug Hemnes Kommune Jørn Ståle Pettersen Nesna Kommune 

Mette Varem Hemnes Kommune Hanne Davidsen Nesna Kommune 

Amund Eriksen Hemnes Kommune Lill Stabell Nesna Kommune 

    Kristian Sivertsen  Nesna Kommune 

Andre:   Steinar Ranheim Lurøy Kommune 

 Stian Heggli Kleftås    Kunnskapsparken 

Helgeland 

    

Jon Halvard Hjerpbakk Allskog   

    

 

Geir Waage ledet møtet. 

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.    

 

 

Informasjon – presentasjoner 

 

1.) Traineeordningen kandidat Helgeland  

      v/Stian Heggli Kleftås, Kunnskapsparken Helgeland  

 

2.) Skogvern Helgeland v/ Jon Halvard Hjerpbakk, Allskog 

  

Presentasjoner vedlagt protokoll. 

 

 

 
 

 



 

 

SAKSLISTE – 

R- 29/21 Muntlige orienteringssaker 

R- 30/21 Skriftlige referat 

R- 31/21 Skriftlige orienteringssaker/drøftinger 

R- 32/21 Saker i Nordland Fylkesting 18. oktober Svolvær   

R- 33/21 Møteplan IHR  2022 

R- 34/21 Helgelandskonferanse 2022 

R- 35/21 Saker fra rådmannsmøtet 

R- 36/21 Forslag til uttalelse / innkomne saker. 

R- 37/21 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Budsjett 2022 

R- 38/21 Eventuelt 

 

 

R- 29/21 Muntlige orienteringssaker 

Presentasjon av ny sekretariatsleder v/ Kjell-Idar Juvik 

Sekretariatsleder presenterte seg og sine verv. 

 

 

R- 30/21 Skriftlige referat  

 – Referat IHR møte Lovund Hotell, Lurøy 10.-11. juni 2021 

 

 – AU 01.09.21 

 

  -AU 7.10.21 

 

 Vedtak: Protokoller godkjent  

 

 

R- 31/21 Skriftlige orienteringssaker/drøftinger 

 

a) IHR prioriteringer RTP – steg 2 vedtak AU-IHR 1.september 21   prioriteringsskjema 

 

b) KVU Nord-Norge verksted Mo i Rana 29-30 september  

 

c) Jernbaneforum Nord, møte i jernbaneforum 30. september og 1. oktober i Mo i Rana. 

 

d)  Presentasjon av FAIR  

 

d) Program KS Nordlands høstkonferanse 27-28 oktober 2021 Påmeldingsfrist 13.   

oktober  

 

      f)   Program Stedsutvikling Helgeland  

 

      g)  Protokoll OSO møte 02.09.21 

 

      h)  Innkalling OSO møte 14.10.21 

 

Merknader: til pkt. a) Bustneslia må løftes frem som sak til årsbudsjett- og              

                                      økonomiplan behandlingen i Fylkestinget.  

  Øvrige framlagte saker (b-h) tas til orientering. 



 

 

  

R- 32/21 Saker i Nordland Fylkesting 18. oktober Svolvær   

 

Saklisten til fylkestingets møte ble gjennomgått. Forslag til uttalelse og vedtak ble 

gjennomgått, enighet om å sende en delegasjon til fylkestingets møte(teams) på sak 122/2021 

Verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes.    

 

Vedtak:  

1) Regionrådet støtter uttalelse.  

 

2) Regionrådet ber om at det blir foretatt en vernepause på Helgeland inntil det er 

foretatt en konsekvensutredning (KVU) som belyser konsekvensen med det 

omfattende vernet som allerede er gjort på Helgeland og de nye foreslåtte områdene 

før det vurderes nye omfattende verneforslag. 

Regionrådet mener dette er i trådd med de klare føringene i den nye regjeringens 

Hurdalsplattform om skogpolitikken, dette underbygges også av de klare signalene 

som er gitt av Storting og tidligere regjering som understreker viktigheten at vern 

skal gjennomføres på en slik måte at det får minst mulig konsekvenser for 

avvirkningen- og skognæringen. 

 

3) Regionrådet deltar på møte med posisjon og opposisjon på fylkestinget for å 

presentere uttalelse og vedtak. Ordførerne i Hemnes, Hattfjelldal og Rana, samt 

sekretariatsleder deltar fra regionrådet.  

 

 

R-33/21 Møteplan IHR  2022 

Utkast møteplan for 2022 gjennomgått i møte. Vi har ikke fullstendig oversikt over eksterne 

møter så det kan bli behov for noen justeringer, må også avklares endelig dato for 

Helgelandskonferansen. 

 

Vedtak: Møteplan godkjennes og legges til grunn for 2022, endelig møteplan for 2022 

godkjennes på neste IHR møte. 

 

  

 

R-34/21 Helgelandskonferanse 2022 

Regionrådet drøftet saken og er positiv til å arrangere en Helgelandskonferanse. Det ble vist 

til Menons publikasjon som ble fremlagt på Drivkraftkonferansen der mulighetsstudie for 

Helgelandsregionen frem mot 2035 var tema. 

Det var enighet om at dette var gode temaer på en slik konferanse med alt som nå skjer i vår 

region og de muligheten som ligger fremfor oss. 

Viktig å få gode innledere og deltakelse fra nasjonale politikkere for å gjøre konferansen 

interessant. Konferansen skal være et tilbud for hele Helgeland og også viktig å nå 

lokalpolitikere som ikke er fast i regionrådene.  

Dato for konferansen er i utgangspunktet satt til 21-22 april, men det må sjekkes ang. ledige 

lokaler/Hotell.   

Vedtak: 

Regionrådet ber sekretariatet og AU-IHR jobbe videre med en Helgelandskonferanse 

våren 2022 med tema «vekstpotensialet for Helgeland mot 2035» 

 



 

 

 

R- 35/21 Saker fra rådmannsmøtet 

Rådmennene orienterte fra rådmannsmøte 14.10.21 

 

1) Svar på høringsbrev datert 28.06.2021 vedr omdanning av IHKUS i hht KL §31-2  

Her ønskes det at det blir utredet alternative løsninger og driftsformer for sekretariatet 

før kommunene behandler omdanningen av IHKUS, dette ble støttet av 

regionrådrådet. 

 

2) Informasjon om status i prosjektet Fosterhjem Helgeland, kommer som sak til 

kommunene for å ta stilling til en permanent ordning fra 2022.  

 

3) Status 110-sentralen, hva er status, se egen sak under innkomnes saker 

 

  

 

R- 36/21 Forslag til uttalelse / innkomne saker. 

 

1) 110- sentralen Nordland 

Saken ble behandlet i IHR møte 23.april i sak 17/21. der ble det gjort følgende vedtak: 

Indre Helgeland Regionråd viser til vedtak i våre medlemskommuner der Salten Brann 

IKS bes iverksette organisering av 110-Nordland som gir deltakende kommuner lik 

innsyn/medbestemmelse/innflytelse av drift i 110-Nordland. Regionrådet finner det 

rimelig at dette drøftes med kommunene innenfor hele 110-Nordlands 

dekningsområde og formaliseres med bakgrunn i dette. 

 

Saken er ikke behandlet av Helgelandsrådet og Salten IKS har heller ikke tatt initiativ 

til å finne en løsning. 

 

Vedtak: Regionrådet ber rådmennene lage en sak til neste møte i samarbeid med 

sekretariatet. Saken samordnes med Helgelandsrådet. 

  

 

2) Helikopterlandingsplass nær sykehusene på Helgeland 

Kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, 

Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad har sendt henvendelse til IHR om å tilslutte seg 

deres opprop om at de nye redningshelikoptrene Sar Queen kan lande uproblematisk 

nær sykehusene som i dag. 

 

Vedtak:  

Indre Helgeland Regionråd støtter intensjonen i uttalelsen fra kommunen 

Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, 

Vefsn, Vega og Vevelstad om å få etablert landingsplass for de nye helikoptrene 

nær sykehusene på Helgeland.  

 

IHR ber AU og sekretariatet følge dette opp mot sentrale myndigheter for å 

snarest få på plass landingsplasser nær sykehusene på Helgeland som Stortinget 

har forutsatt.  

 

 



 

 

R-37/21 Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat Budsjett 2022 

 

Vedtak: Tar saken til orientering. 

 

 

R- 38/21 Eventuelt 

Ingen innmeldte saker under eventuelt 

 

 

Møtet slutt kl. 1405. 

  

 

Indre Helgeland Regionråd  18.10.2021 

 

 

Kjell-Idar Juvik 

Sekretariatsleder 

 

 

 

 


