indre helgeland regionråd

Nesna

Rana

Hemnes Lurøy Hattfjelldal

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONRÅDET
Tid: Fredag 22. april 2022 Sted: Campus Nesna, Nesna.
Kl. 10:00-14:10
Til stede:
Representanter:
Kommune:
Anita Solli, Varaordfører
Rana Kommune
Johan Petter Røssvoll
Rana Kommune
Robert Pettersen
Rana Kommune
Håkon Lund
Lurøy Kommune
Karl-A. Swensen
Lurøy Kommune
Nina Bentzen
Lurøy Kommune
Harald Lie, forfall
Hattfjelldal Kommune
Sølvi Andersen
Hattfjelldal Kommune
Stian Skjærvik
Hattfjelldal Kommune
Paul Asphaug
Hemnes Kommune
Mette Varem
Hemnes Kommune
Amund Eriksen
Hemnes Kommune
Jørn Ståle Pettersen
Nesna Kommune
Hanne Davidsen
Nesna Kommune
Lill Torbjørg Stabell, forfall
Nesna Kommune
Sekretariat:
Kjell-Idar Juvik
IHR
Andre deltakere:
Torbjorn Tråslett
Visit Helgeland
Ivar Asbjørn Lervåg
Statskog SF, småkraft
På Teams:
Cecilie Nordvik
Rana Utvikling, reiseliv

Merknad:
Geir Waage -forfall

Ingen vara kunne møtte

Ingen vara kunne møte

Sekretariatsleder

Paul Asphaug ledet møtet.
Innkalling og saksliste godkjent.
SAKSLISTE
R - 15/22 Protokoll fra IHR møte 18. februar 2022
R - 16/22 Muntlige orienteringssaker
R - 17/22 Skriftlige referat – og orienteringssaker
R - 18/22 Høring – Regional transportplan 2022-2033 med handlingsprogram
R - 19/22 Saker i Nordland Fylkesting 25-27 april i Svolvær
R - 20/22 Saker fra Rådmannsmøtet
R - 21/22 Forslag til uttalelse / innkomne saker.
R - 22/22 Eventuelt

Presentasjoner:
kl. 10:00 Velkommen og presentasjon av Nesna Kommune v/ordfører Hanne Davidsen
Presentasjoner fra eksterne: Presentasjonene vil bli lagt ut i PDF
kl. 10:15 Visit Helgeland – strategiplan v/ Torbjorn Tråslett -Reiselivssjef
kl. 10:45 Statskog SF – Småkraft v/ Ivar Asbjørn Lervåg -Energisjef Statskog SF
kl. 11:15 Reisemålsutviklingsprosess Nord Helgeland v/ Cecilie Nordvik, RU (Teams)
kl.12:00 Lunsj
kl.12:30 Regionrådsaker
Regionrådssaker:
R- 15/22 Protokoll fra IHR møte 18. februar 2022
Vedtak: Protokoll godkjent
R- 16/22 Muntlige orienteringssaker
– Sekretariat (viser også til PP)
1.Helsefellesskap Helgeland, status og veien videre
- Valg av arbeidsgruppe: Rådmenn fra Rana, Nesna, Alstadhaug, 1 fra Sør-Helgeland
og sekretariatene, Rødøy tiltrer gruppen. Mål er behandling KST-møtene før ferien.
2.Transportstøtte Nordland -status
- Veien videre: Sjekk ut ordning andre fylker, spille inn budsjett 2023 NFK, arbeide
mot Storting/Regjering.
3.Deltakelse hovedprosjekt desentralisert sykepleierutdanning på Helgeland
Ber IHR å velge representant til Prosjektgruppe.
4. FAIR prosjektet, besøk Mo i Rana og S. sjøen 5-7 april
Prosjektet går frem til høsten, sluttmøte i Skellefteå i september.
5. Revisjonsseminar LVK Bodø 4. april
Sekretariatsleder og flere av kommunene i IHR deltok, vi har flere kommuner som
jobber med revisjonssaker. Enighet om å samordne krav fra
Hemnes/Hattfjelldal/Grane og be om møte med statsråd, koble på LVK
6. Farledstiltak Mo i Rana, status.
Prosjektet pågår med samarbeid med Kystverket, sekretariatsleder jobber på
timebasis for prosjektet. Målet er å få samarbeidsavtale vedtatt før ferien, og sak
om felles driftsselskap.
7. Kraftsituasjon, kartlegging HK, hva kan IHR bidra med?
Ønske om å koble på IHR fra RU prosjektet Venture North, HK har kartlagt
situasjon i kommunene (Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy) Saken er diskutert i AU.
Helgeland Kraft er invitert til IHR møte 2-3 juni.

8. Status verneforslag Statskog Helgeland
Statsforvalter sendt til Miljødirektoratet i februar 2022, Saksbehandler er Gunnar
Kjærstad. Frist tilrådning til Dep høst-22, forventer å sende før sommeren
MD har hatt møte med Arbor. Samordner med øvrige direktorat, Reindrifta.
Prøver å få til et møte med kommunen før oversendelse til departementet.
Når saken kommer til Departementet, ber vi om møte.

R- 17/22 Skriftlige referat – og orienteringssaker
– Helgelandskonferansen 2022 -program oppdatert, info.
Informert om program, budsjett og status påmelding.
– Referat OSO møte 090322
– Havbruk til havs – Område 1 og 5. Sendt Høringsuttalelse både egen og felles.
– Fabrikken mener den trenger skogen for å overleve. FriFagbevegelse.no
– Høring – Ny konkurranse om regionale ruteflyginger i Sør-Norge og Nord-Norge fra 1.
april 2024. Sjekk med NFK om deres høringsprosess.
– Invitasjon til innspills møte for ny kulturstrategi – Nordland fylkeskommune 190422
– Teams møte i Politisk samrådsgruppe for KVU Nord-Norge og KVU Nord-Norgebanen
25. april, Sekretariatsleder deltar.
– Hattfjelldal- og Grane Kommune, Prosjekt Kompetansetilgang og rekruttering i
distriktskommuner i Nordland, Deltakelse i Prosjektgruppe. IHR deltar i prosjektet og deltar
med Sekretariatsleder i prosjektgruppa.
– Referat fra møte mellom Indre Helgeland Regionråd og fylkesrådet i Nordland 11.03.2022
– NHO, LO og Sparebank 1, lønnsbidrag til sommerjobber
– Jernbaneforum Nord møte Fauske 28. og 29. april 2022
Sekretariatsleder deltar.

R- 18/22 Høring – Regional transportplan 2022-2033 med handlingsprogram
Vedtak:
1.
Indre Helgeland regionråd viser til sine tidligere innspill som fortsatt er prioritert fra
regionrådet og ber om at disse innarbeides i RTP 2022-2033.

Veier:
Fv. 810 Bustneslia
Fv. 806 Korgen – Bleikvassli (+ Hattfjelldal)
Fv. 17 Røytvika – Liafjellet
Fv. 17 Sjonfjellet
Ferger:
Økt kapasitet og frekvens på samband Stokkvågen – Lovund
Bedre ferjemateriell Nesna – Nesnaøyene og Nesna – Levang.
Statlig vei/ transportsystem:
Konseptvalgutredning Mo i Rana og gjenstående E6 med utbedringsbehov
E6/ Nordlandsbanen – stamnettilknytninger til Mo i Rana havn (RIT)
E12-korridoren, grenseoverskridende transportutvikling.
Jernbane:
Nordlandsbanen som miljøvennlig godsbane
Tog pendel på Helgeland

2.
Fv. 810 Bustneslia må prioriteres
Utbedring av Bustneslia må inngå i handlingsprogrammet som en av strekningene med
høyeste prioritet. Dette er kritisk for å løse transportbehovene til næringslivet.
IHR viser til alternativ løsning uten tunnel etter forslag fra lokal entreprenør som er
oversendt fylkeskommunen.
IHR ber om at denne løsningen blir prioriterte i første periode i Handlingsplan 2022-2027
med en ramme på 400 mill.kr.
Forslaget og kostnadskalkyler må utredes videre frem til økonomiplanbehandlingen høsten
2022 slik at denne kan prioriteres i kommende økonomiplan.
3.
NYE Innspill til Regional Transportplan 2022-2033
I)
Fylkeskommunen må garantere for at de midlertidige tiltakene for å bedre
vintervedlikeholdet over Bustneslia må videreføres inntil en varig utbedring av Bustneslia er
på plass.
II)
Det må etableres tett samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, kommunene, og
industrien om å utvikle kollektivtilbud og fremme grønne mobilitetsløsninger for å møte den
kraftige veksten i Ranaregionen.
III)
Ivaretakelse av universell utforming må være et absolutt krav ved nye installasjoner
og løsninger. Dette må tydeliggjøres i handlingsplanen, og det må framkomme hvordan
fylkeskommunen mener de reisende og godshåndtering skal ivaretas, uten ekspeditører og
der anløp flyttes bort fra hurtigbåtkaier.
IV)
Indre helgeland Regionråd er fornøyd med at strategidokumentet omhandler
rassikring, men det må gis større fokus på kontroll av rasutsatte vegstrekninger. Hemnes har

hatt flere ras på veg de senere årene, det er viktig at det utføres løpende kontroll av
rasfaren.
V)
Samarbeid med Rana kommune om etablering av sammenhengende sykkelvei langs
Fv. 810 mellom Alteren og Båsmoen med trygg G/S- trase på Gamle Nesnavei. Dette er en
viktig skolevei mellom Alterneset/ Storalteren og Båsmoen og knytter også sammen
tettsteder
VI)
Det er nødvendig å dimensjonere fergetilbudet til og fra Lovund slik at det er i tråd
med næringslivets behov og investeringsplaner
VII)

IHR ber om at Elektrifiseringen av Nesnafergene prioriteres i første periode.

VIII)
Elektrifisering av samferdsel på kysten er positivt. Kapasiteten som blir benyttet til
dette formålet må erstattes med tilsvarende kapasitet, som bidrar til videre utvikling av
bosetting og næringsaktivitet på kysten.
Dokumenter i saken:
Innspill fra IHR til RTP 2022-2033
• Handlingsprogram
• Strategidokument
• Prioriteringer IHR aug 21
• Presentasjon NFK 30 mars 22 Bustneslia
• Presentasjon Næringslivlunsj 31 mars 2022
• Innspill fra OSPAS
• Innspill Lurøy Kommune NY
• Innspill Hemnes Kommune NY
• Innspill Rana Kommune NY

R- 19/22 Saker i Nordland Fylkesting 25-27 april i Svolvær
Følgende saker ble drøftet i møte:
059/2022 Innspill til strømnettutvalget
049/2022 – Høring om endring i domstolstruktur
IHR viser til stor enighet i Helgeland Tingrett 20 av 23 ansatte til å opprettholde dagens
ordning, og IHR ser ingen grunn til å endre dette for Helgeland.
Er ingen av fylkestingsakene IHR vil sende delegasjon eller be om møter på i.
Vedtak:
Sekretariatet sender forespørsel om å få møte gruppene for å informere om det
nye traseforslaget for Bustneslia, og be om at administrasjon i NFK utreder dette
alternativet slik at Fylkestinget kan ta stilling til dette i RTP behandlingen i juni, og
få det økonomisk beregnet senest til økonomiplan behandlingen til høsten.

R- 20/22 Saker fra Rådmannsmøtet
1. Valg av rep fra IHR til styringsgruppe og prosjektgruppe for desentralisert
sykepleierutdanning- Hovedprosjekt
Forslag fra Rådmannsgruppa:
Styringsgruppen: Kjell-Idar Juvik, Sekretariatsleder IHR
Prosjektgruppe: Monica Westvik Musum, Fagkonsulent i Rana kommune
Vedtak: IHR støtter forslaget fra Rådmannsmøte.
2. Fosterhjemprosjektet, rådmann i Rana informerte om status, kommer sak til
kommunestyrene i juni.
3. Organisering av KU- sekretariatet iht. ny kommunelov, status
Sak ikke behandlet enda i Hemnes Kommunestyre om utredning fremtidig organisering.
4. 110- sentralen Nordland, status
Rana melder inn sak til 110-møte i juni om organisering av 110 sentralen jfr. vedtak på
Årsmøte 110-sentralen i 2021. Sekretariatsleder Kjell-Idar Juvik deltar på vegne av IHRkommunen samen med rep. fra kommunen om mulig. Kontakter Helgelandsrådet for støtte.

R- 21/22 Forslag til uttalelse / innkomne saker.
Ingen saker meldt inn.
R- 22/22 Eventuelt
Neste rådsmøte IHR blir på Lurøy, Lovund 2. og 3. juni 2022, lunsj-lunsj.
Viktig å melde inn evt. forfall for bestilling av rom og mat.
Eksterne innledere: Statsforvalter/Husbanken, Rana Utvikling, Helgeland Kraft.
Møtet slutt kl. 1410

Mo i Rana 04.05.2022
Kjell-Idar Juvik
Sekretariatsleder

