indre helgeland regionråd
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Hemnes Lurøy Hattfjelldal

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONRÅDET
Tid: Fredag 3.desember 2021 kl. 10
Sted: Fjellfolkets Hus, Hattfjelldal
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Sølvi Andersen
Stian Skjærvik
Paul Asphaug
Mette Varem
Amund Eriksen
Jørn Ståle Pettersen
Hanne Davidsen
Lill Stabell

Sekretariat:
Kjell-Idar Juvik

Andre på Teams:
Britt Inger Blaunfeldt
Petersen
Svein Ragnar Steinert

Kommune/Org.:
IHR

«Helgelandslegen»
«Helgelandslegen»

Johnsen Knut Roar

Helgelandssykehuset

Hulda
Gunnlaugsdóttir

Helgelandssykehuset

Geir Waage ledet møtet.
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Informasjon – presentasjoner
Før møtestart var det bedriftsbesøk på ARBOR AS i Hattfjelldal.
Kl. 10:00-10:30 «Helgelandslegen» info fra arbeidsgruppen (Teams)
Merknad: Settes opp som sak på neste IHR møte, inviterer da også innleder(e).
KL.10:30-11:00 Info fra Helgelandsykehuset v/ Hulda Gunnlaugsdóttir (Teams)
Kl. 11:00

Velkommen og presentasjon av Hattfjelldal Kommune v/ordfører

SAKSLISTE
R- 39/21 Muntlige orienteringssaker
R- 40/21 Skriftlige referat
R- 41/21 Skriftlige orienteringssaker/drøftinger
R- 42/21 Høring – endringer i kollektivtilbudet i kommunene Træna Lurøy Rødøy
Nesna Rana og Alstahaug
R- 43/21 Møteplan IHR 2022
R- 44/21 Helgelandskonferansen 2022
R- 45/21 Budsjett IHR 2022
R- 46/21 110-Sentralen Nordland
R- 47/21 Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde
R- 48/21 Valg leder og n. leder Regionrådet 2022-2023
R- 49/21 Saker i Nordland Fylkesting 6.desember Bodø 46/21 110-Sentralen Nordland
R- 50/21 Valg av vara til OSO
R- 51/21 Saker fra rådmannsmøtet
R- 52/21 Forslag til uttalelse / innkomne saker.
R- 53/21 Eventuelt

R- 39/21 Muntlige orienteringssaker
Ordfører i Nesna Hanne Davidsen orienterte om status campus-Nesna

R- 40/21 Skriftlige referat
– Protokoll IHR møte 15 okt-21
– AU 25.11.21
Vedtak: Protokoller godkjennes

R- 41/21 Skriftlige orienteringssaker/drøftinger
a) Jernbaneforum Nord, referat fra jernbaneforum 30. september og 1. oktober i Mo i Rana.
b) Referat OSO møte 14. okt 21
c) Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådssekretariat og Helgelandssykehuset HF 17.11.21
Møtereferat fra samarbeidsmøte mellom regionrådssekretariat og Helgelandssykehuset HF 01.12.21
d) Strategi for prehospitale tjenester Helse Nord møte 01.11.21
e) Uttalelse NFK Fot anbud
f) Uttalelse fra NFK høyskoletilbud Nesna
g) NFK Vedtak verneplan for skog på statsgrunn i Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes.
h) Statskog Skogressurs statistikk Nordland
i) Pressemelding Skogvern IHR 17 okt 2021
j) Samarbeidsavtale erfaringsbasert master i digitale helsetjenester
k) MENON Samfunnsanalyse Freyr i Rana
l) Innspill høring Stortinget statsbudsjettet Transport- og Kommunikasjonskomiteen
m) 110 sentralen årsmøteinnkalling – Innspill fra IHR til årsmøte
n) Invitasjon til møte med SD -FOT ruter
o) KVU Nord Norge Miniverksted Kommunene – Innspill fra kommunen i Nordland
p) Uttalelse KVU av områder utenfor Helgeland for havbruk til havs

Sekretariatet gikk igjennom orienteringssakene, se vedlagte PP.
Merknader:
Pkt. a) neste møte planlagt jernbaneforum Salten 13-14 januar,
Pkt. c) planlegges møte/seminar 26.janaur for adm/pol ledelse + fag.
Pkt. g) Statsforvalter har frist 15. februar 2022 for forslag til departementet må følges opp
politisk.

R-42/21 Høring – endringer i kollektivtilbudet i kommunene Træna Lurøy Rødøy
Nesna Rana og Alstahaug
Saken er behandlet i Lurøy Kommune som har laget egen uttalelse, Nesna Kommune
blir også å sende inn egen uttalelse.
Vedtak:
Indre Helgeland regionråd ber om at bussforbindelsen Rana-Nesna-Lurøy ikke
reduseres på grunn av endring av anløpssted. Viser ellers til innspillene fra Lurøy og
Nesna.

R-43/21 Møteplan IHR 2022
Vedtak:
Forslag til møteplan for 2022 vedtas.

R-44/21 Helgelandskonferansen 2022
Vedtak:
Sekretariatet og AU jobber videre med Helgelandskonferansen 2022 innafor foreslåtte
rammer. Konferansen holdes i Mo i Rana 28.-29. april/alt. 5-6 mai 2022

R- 45/21 Budsjett IHR 2022
Vedtak:
Budsjettet for 2022 godkjennes med en nettoramme på kr. 1.336.500, - og fordeles slik
pr. medlemskommune.

R-46/21 110-Sentralen Nordland
Vedtak:
1.
Indre Helgeland Regionråd er fornøyd med at Salten Brann IKS vil utarbeide
en plan for utredning om samarbeid for 110-Nordland.
Slik det er i dag er det kun 10 kommuner som har reel innflytelse på drift og
investeringer for 110-Nordland, noe som vi mener ikke er i trå med
kommunelovens bestemmelser om kommunesamarbeid
2.

IHR ber om at plan for utredning gjennomføres snarest slik at det kan tas
stilling til en utredning om samarbeid tidlig i 2022.

R- 47/21 Regionrådets rolle i vannområdearbeidet i Ranfjorden vannområde
Vedtak:
Indre Helgeland Regionråd går inn for modell 1, der regionrådet er styringsgruppe for
Ranfjorden vannområde.
Vannforskriften blir tema på ett eller to møter i regionrådet i løpet av året.
Vannområdekoordinator følger opp saker som er behandlet tidligere og forbereder
saker som regionrådet ønsker behandlet. Det etableres faggrupper for representanter
fra administrasjonen innen ulike fagfelt.
Leder av regionrådet, eller en valgt representant fra regionrådet blir også
vannområdets representant i vannregionutvalget og deltar på regionale møter.
Følgende mandat legges til Regionrådet:
•
Å arbeide for politisk forankring i kommunen
•
Aktivt jobbe for å fremme saker av lokal betydning
•
Godkjenne det faglige arbeidet i prosjektet, herunder vannområdenes
tiltaksanalyser som innspill til vannregionens forvaltningsplan
•
Vedta fellesprosjekter
•
Ta initiativ til å fremme saker av betydning for arbeidet lokalt.
•
Budsjett og økonomistyring
•
Tilrettelegge for medvirkning
Sendes som referatsak til kommunestyrene i vannområdet.

R-48/21 Valg leder og n. leder Regionrådet 2022-2023
Vedtak:
Som leder og nestleder i Indre Helgeland Regionråd for perioden 2022-2023 velges:
Leder:
Paul Asphaug, Hemnes
Nestleder:
Harald Lie, Hattfjelldal

R- 49/21 Saker i Nordland Fylkesting 6.desember Bodø
Av sakene på kommende fylkesting vil IHR sende en delegasjon fra Rana-LurøyNesna og sekretariatet til fylkestinget på sak: 159/2021 - 20/180384 - Økonomiplan
2022-2025 og Budsjett 2022.
Gjelder investeringsplan der Bustneslia ikke er tatt inn i planperioden 2022-25.
Fylkesrådet vil også vurdere ny trasse uten tunnel for å få ned kostnadene.
NHO Nordland og Ranaregion Næringsforening er også koblet på saken og vil gi en
egen uttalelse og forsøke å delta sammen med IHR-delegasjon.
Vedtak:
Regionrådet ber om at det jobbes videre med følgende løsninger for Bustneslia:
1.
Få på plass en snarlig løsning med barmarkstrategi nå! (økt vedlikehold/strøing)
2.
Bustneslia må fortsatt prioriteres på topp.
3.
Første prioritet for regionrådet er fortsatt lang tunnel, med alt. kort
tunnel. Regionrådet støtter også å utrede en alternativ løsning uten tunnel.
4.
Utredningen må gjøres første halvår 2022 slik
at prosjektet kan innarbeides i rulleringen av Regional Transportplan.
5.
Det må jobbes for samfinansiering med staten. Økningen i NTP 2022-2033
og regjeringserklæringen (Hurdalsplattformen) åpner for større bidrag fra
Staten
6.
Lokalt bidrag med egenfinansiering (bompenger) forutsetter en fremtidsrettet
løsning som pr. i dag kun er ved en løsning med lang tunnel

R-50/21 Valg av vara til OSO
Vedtak:
Julia Gruben og Turi Thorsteinsen oppnevnes som vara for OSO - overordnet
samarbeidsorgan for Helgeland for perioden 2020-2022.

R- 51/21 Saker fra rådmannsmøtet
Leder av rådmannsutvalget Lill informerte fra rådmannsmøte 2. desember:
-

Fosterhjemprosjektet, kommer sak innen sommeren 2022 om videreføring etter
prosjektperioden.
Møte med NFK, utenforskap, regionvekstavtalen.
110 sentralen, her bør det også sjekkes ut det juridiske
Kontrollutvalg sekretariatet (KUS), Stian informerte om prosessen, ny kommunelov
gjør at ny organisering må på plass innen oktober 2023. Betyr at kommunen har tid til
å utrede og se på alternativ modeller for sekretariatet, rådmennene innstiller da til
kommunestyrene.

R- 52/21 Forslag til uttalelse / innkomne saker.
Ingen saker meldt inn, foruten Bustneslia som er omtalt i sak 49/21.
R- 53/21 Eventuelt
Leder Geir Waage informerte om at Næringsministeren kommer til regionen før jul,
her må vi lage en presentasjon fra regionrådet på vekstpotensialene på Helgeland
(regionale perspektivet)
Her må også innspillene Regionrådet fikk på bedriftsbesøket til Arbor om kutt av
transportstøtte, skogvern, støtte til utvikling grønne skifte (resirkulering av trevirke til
sponplateproduksjon) spilles inn til ministeren.

Møtet slutt kl. 1430.

Mo i Rana 08.12.2021
Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder

